
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
  
  

  : تعالىقال

 أَنتم هؤلَاِء حاججتم ِفيما لَكُم ِبه ِعلم ها«
ِبِه ِعلْم لَكُم ستحاجون فيما لَي واهللا فَِلم 

  »يعلم وأنتم التعلمون
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 اإلهـداء  
  

، ومن كان دعاؤمها يل »ِلديِه ِإحساناًووصينا الِْإنسانَ ِبوا« من قال اهللا فيهم إىل
  . نرباسالطريقي سندا وال زال

  ... اليت مل أجد كلمة تويف حقها حفظك اهللا يل، أمي، أمي، أميإىل

  . اهللا يف عمركأطال

  . اهللا يف عمركال الذي رباين على الفضيلة واألخالق، أيب العزيز أطإىل

   إخويت األعزاء سدد اهللا خطاهم،إىل

   الفضليات انعم اهللا عليهم باخلري،يتوأخوا

  . زوجي العزيز دام سندا يل يف هذه احلياةإىل

  حفظها اهللا ورعاها"رتاج"  ابنىت العزيزة إىل

   كل األهل واألصدقاءإىل

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مبختلف العربية الدراسات خمتلف يف قوي حضور القرآين للنص إن
 الكون، يف األكرب احلدث فهو ذلك يف ةغراب وال -لغوية أو شرعية– ميادينها
 على حكرا ذلك يكن ومل لدراسته، جهدها معظم وصرفت به األمة فاهتمت
 أن الطبيعي فمن وعليه منه، منبعثة كانت العلوم كل ألن آخر، دون ختصص
.بالدراسة إليه تعود 

 الداليل اجلانب بتحليل اختصت اليت تلك العلوم هذه كل من يهمنا وما  
 شرح يف ختصص الذي التفسري علم مقدمتها ويف القرآين للخطاب ويلوالتدا
 بعضها، على والبالغي اللغوي اجلانب فغلب ومتنوعة، خمتلفة زوايا من معانيه

  .اآلخر بعضها على التشريعي واجلانب

 القرآين، النص بناء معاجلة على تركز واإلعجازية البالغية الدراسات إن  
  .والداللية البنائية خصائصه جواستخرا الصياغة، وطرائق

 حتت للبالغة القوية العودة إىل احلديثة الدراسات يف احلجاج أمهية وتعود  
 واحلجاج البيان: اثنني جانبني على ركزت حيث" اجلديدة البالغة "يعرف ما

 خطابا القرآين النص اعتبار ميكننا ولذلك اإلقناع، وسائل من أساسية كوسيلة
 وهو فاسدة، ومناهج عقائد تعتمد خطابات على دار جاء لكونه حجاجيا
 أمرا بذلك فيطرح خلفه من وال يديه بني من الباطل يأتيه ال الذي الكتاب
 اختالف يف ولعل خمتلفة، حجج مقدما التوحيد عقيدة يف متمثال أساسيا

 .للقرآن احلجاجية الصفة يؤكد ما التلقي مستويات

 عليها توفر اليت) اإلقناع – التأثري – االستمالة (اجلوهرية اخلصوصية إن
 البحث هذا يطمح لذا .األوىل بالدرجة حجاجيا خطابا منه جعلت القرآن



 عن الكشف يف التداويل املنهج من مستفيدا) الكرمي القرآن يف احلجاج (لدراسة
   :موسومة الدراسة جاءت وعليه لإلقناع القرآن وظفها اليت اآلليات

  »أمنوذجا األنبياء سورة القرآين النص يف احلجاج«

 العلمية، املادة مجع يف االستقرائي املنهج إتباع البحث طبيعة تطلبت وقد  
 القرآن يف احلجاجية واألساليب اآلليات بيان يف الوصفي املنهج إىل إضافة
  .العظيم

  :يلي فيما فتكمن املوضوع هلذا اختياري أسباب أما  

 منها املتعلقة وخباصة التداويل واملنهج باحلجاج املتعلقة الدراسات قلة .1
 .املبني اهللا بكتاب

 .اخلطاب أنواع مجيع يف موظف كونه احلجاج موضوع أمهية .2

 .احلجاجي الدرس مفاهيم أهم على التعرف يف الرغبة .3

 التأثري بغرض القرآن يف املوظفة احلجاجية اآلليات على التعرف .4
 .واالستمالة

 أقوامهم مع األنبياء حلجاج صور لىع الشتماهلا" األنبياء "سورة اختيار مت .5
 آليات على توفرها إىل إضافة ،-إبراهيم وسيدنا املرسلني سيد حجاج–

 .للدراسة تصلح خمتلفة حجاجية

 .التداويل الدرس وعالقتها احلديثة احلجاجية بالنظريات التعريف حماولة .6

  .واخلامتة فصول وثالثة ومدخل مقدمة، :إىل مقسمة الدراسة جاءت عليهو



 من حاولت حيث ،)للحجاج التارخيي املسار (عنوان فيحمل املدخل أما
 الغربية والدراسات العربية البالغة يف احلجاج مصطلح داللة بيان خالله
  -وغربيا عربيا– وحديثا قدميا املصطلح سريورة تتبع خالل من وذلك

 ومن" التداويل اللساين الدرس يف احلجاج "موسوما األول الفصل وجاء
 إىل خالله من وتطرقت احلجاجية، والبالغة التداولية بني العالقة بينت لهخال

 احلجاجي التواصلو موضوعااو ووظيفتها احلجاجية البالغة مفهوم
 اللساين الدرس يف للحجاج العامة البنية مثو التداولية داللةو والتداولية
 .التداويل

 حيث" الكرمي آنالقر يف احلجاج آليات "معنونا الثاين الفصل وجاء
 مث ،)املناظرة – اجلدل – احلجاج (الكرمي القرآن يف احلجاج داللة فيه تناولت
 )املنطقية شبه – البالغية – اللغوية (احلجاجية اآلليات

 أفردته ،"األنبياء سورة يف احلجاج آليات "الثالث الفصل عنونت حني يف
 خبامتة البحث ختمت خرياوأ الكرمية السورة على احلجاجية اآلليات لتطبيق
 .البحث إليها توصل اليت النتائج أهم فيها اوجزت

 واملراجع املصادر من جمموعة على البحث هذا إجناز يف اعتمدت وقد
 العزاوي، بكر أليب" واحلجاج اللغة "صولة، اهللا لعبد" القرآن يف احلجاج "أمهها

  .لعمريا حملمد"والتداول التخيل بني اجلديدة البالغة"

" والتبيني البيان "منظور، البن" العرب لسان "تراثية كتب إىل ضافةباإل
 والتنوير، التحرير والقرطيب، السيوطي كتفسري التفاسري، من وجمموعة للجاحظ،



 جملة خاصة واألحباث، املقاالت من جمموعة إىل إضافة الرازي، الفخر تفسري
   ).61 العدد (املغربية" ونقد فكر"

  :الصعوبات من جمموعة الدراسة واجهت ولقد

 احلجاجي الدرس حلداثة نظرا وذلك املتخصصة املراجع قلة -1

 االتفاق وعدم آلخر، باحث من املصطلحات يف والتباين االختالف -2
 .الترمجات إختالف إىل راجع وهذا واحدة رؤية على

 التاريخ، كالفلسفة، أخرى معارف مع احلجاج موضوع تداخل -3
 .اإلعالم

 املشرف أستاذي إىل البحث هذا اجناز يف لكبريا الفضل ويعود      
        مبالحظاته تعسر ما كل علي يسر الذي" مرداسي اجلودي الدكتور"

 مين فله الدراسة هذه يف صائبة كلمة كل وراء فكان، السديدة وتوجيهاته
  .الشكر و االمتنان كل

 هذا اجناز يف سهمأ من كل إىل االحترام و التقدير بكامل أتقدم كما
 بن "الدكتورة و" إمساعيل زردومي "الدكتور رأسهم على و البحث
    .والعرفان الشكر كل مين فلهم"  ابتسام خراف

 من إليه أصبو كنت مما قليال لو و حققت قد أنين أرجو وأخريا
 و اهللا فمن فيها صواب من كان فما باحلجاج اخلاصة الدراسة هذه خالل
                 .لشيطانا من و نفسي فمن زلل من كان ما

  السداد نسأل اهللا و                                           



 

 

 

 

 

 

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 



 مــدخـــــل

 
  للحجـــاج التــارخيي املســــار

I.  اللغوية الداللة   

 اللغوية      - أ

 االصطالحية  - ب

  العريب البالغي الفكر يف أوال

 القدمي      - أ

 احلديث     - ب

  غربيةال الدراسات يف ثانيا

 قدميا      - أ

 حديثا     - ب

II. احلجاج أنواع  
 

 

  



  احلجاج مفهوم

I- للحجاج اللغوية الداللة: 

 لذا لتحقيقه، فاعلة بيانية اإلنساين التخاطب يف واإلقناع التأثري يستدعي
 املوجهة النصوص ركيزة يعد إذ التخاطب، هذا ميزات من ميزة احلجاج جند

 القرآنية النصوص: منها واليت واجلدل، والنقد والنقاش للمقصدية املتضمنة
  ...والفلسفية واألدبية والفقهية،

 حتت للبالغة القوية العودة إىل احلديثة الدراسات يف احلجاج أمهية وتعود
 و" البيان "مها أساسيني جانبني على ركزت اليت" احلديثة البالغة "يسمى ما
  .اإلقناع وسائل من أساسية كوسيلة" احلجاج"

 لسان يف جاء ما على للحجاج تعريفها يف العربية ماملعاج جتمع تكاد
 غلبته أي: حججته حىت حجاجا أحاجه حاججته، يقال«: منظور البن العرب
 اخلصم، به دافع ما: احلجة: وقيلالربهان  :واحلجة […] ا أدليت اليت باحلجج
 رجل وهو اخلصومة، عند الظفر به يكون الذي الوجه احلجة األزهري وقال
  )1(».باحلجة غلبه أي: موسى آدم فحج/ "احلديث ويف جدل أي جج،حما

 معان أربع يف) حجج (مادة حيصر وجدناه فارس ابن إىل رجعنا وإذا
  :أربعة أصول واجليم احلاء«: كربى

 إىل القصد االسم اختص مث... حج قصد وكل: القصد: فاألول -1
 .احلرام البيت

                                                           
. 1،1997ط ،2مج لبنان، بیروت، صادر، دار حجج، مادة ھارون، محمد السالم عبد تحقیق العرب، لسان ،منظور ابن )1(

 .570 ص



 .السنة وهي اِحلجةُ،: اآلخر واألصل -2

 .العني حول املستدير العظم وهو: احلَجاج: الثالث واألصل -3

 )1(»النكوص: احلَجحجةُ: الرابع واألصل -4

  :العربية املعاجم تأمل خالل من التالية الدالالت استخالص املمكن ومن

  .القصد: األوىل الداللة

 "    اِحلجاج "يأيت حيث الظفر، بقصد واملغالبة املخاصمة: الثانية الداللة
 املغالبة من املصطلح هذا يف ما باعتبار وذلك اخلصومة مبعىن" التحاجج "و

 وذلك باحلجة، غلبته أي فحججته فالنا حاججت«:يقال الظفر وقصد
  .)2(»اخلصومة عند يكون الظفر

  .)3(»التخاصم: والتحاج «اللسان يف قال

 ارهامد بل مقاتلة، وال عداوة تستدعي ال وهي املنازعة، اخلصومة وأصل
  .الغلبة حتقيق يف االجتهاد مع احلق، متلك دعوى يف االختالف على أساسا

 العظم احلَجاج «قوله عليها ويدل والصالبة، اإلحاطة: الثالثة الداللة
  .)4(»العني حول املستدير

 لفظ عليها وبدل االرتداع، التوقف، النكوص،: الرابعة الداللة
  .عنه كف: شيءال عن حجحج: يقال حيث" احلجحجة"

                                                           
 .2/30، 197 دط، دمشق، الفكر، دار ھارون، محمد السالم عبد تحقیق اللغة، مقاییس فارس، ابن )1(
  .2/570،)حجج (مادة اللسان، منظور، ابن )2(
 .نفسھ المصدر )3(
 .2/30. حجج / اللغة مقاییس رس،فا ابن )4(



 على تدل اليت Argumentation الفرنسية املعاجم يف" حجاج "لفظ ويقابل
  :وهي Le grand robert قاموس حسب متقاربة معاين

v "1("احلجج باستعمال القيام(. 

v "2("واحدة نتيجة حتقيق تستهدف اليت احلجج من جمموعة(. 

 بني ختالفا وجود «إىل "Argue" لفظ فيشري االجنليزية اللغة يف أما
 بتقدمي نظره بوجهة اآلخر إقناع منهما طرف كل وحماولة طرفني،
 أو رأي أو فكرة ضد أو مع تكون اليت "reasons" العلل أو األسباب
  )3(»ما سلوك

 اخلصم، عند ا املسلم املقدمات من املركبة وهي للدليل، مرادف فاحلجة
 منها، خطاب أو نص أي خيلوا وال ،)4("وإسكاته اخلصم إلزام "منها املقصود
 وهي واجلدل، احلجاج يف جندها كما والنوعي، العادي التواصل يف جندها حيث
 احلجة تكون عاديا لغويا كان فإن فيه، تأيت الذي اخلطاب بنوع عادة تنصبغ
 حجاج فكل... بالغية لغوية احلجة كانت بالغيا اخلطاب كان وإن لغوية،
 خصوصية ومن حمددة، خطابية جعيةمر من ووظائفه وحدوده معناه يستمد
" بالغيا "وآخر" لسانيا "خطابيا حجاجا فنجد يكتنفه، الذي التواصلي احلقل
 لذلك وتبعا« ذلك، إىل وما" فلسفيا "وآخر ،"سياسيا "وغريه" قضائيا "وآخر
  .)5(»واملنطوق املكتوب اإلنساين اخلطاب أبعاد من بعدا احلجاج يصبح

                                                           
)1( Le grand robert, dictionnaire de la langue française, 1ere édition, paris, 1990, p65 
 .65 ص نفسھ، المرجع )2(
)3( Longman, dictionary of contemporary english, Longman 1989, p 34. 
  1/622 ،1ط لبنان، علیدحروج، تح لفنون،ا اصطالحات كشاف موسوعة التھانوي، علي محمد )4(
 .98 ص ،2001 ،1عدد ،30 مجلد الفكر، عالم مجلة الحجاجي، االستدالل أعراب، حبیب )5(



 وترتيبه بنائه يف خيضع الذي البالغي احلجاج هو م،املقا هذا يف يهمنا والذي
  :بـ ويتميز وبالغتها بنحوها اللغة لقواعد

 .املتلقي وإرادة... املتكلم إرادة: لرغبتني اشتراطه« ×

 .والتنظيم للتراتيبية حججه خضوع ×

 البيان بني واجلمع اإلمتاعي، والبعد االستداليل البعد على اشتماله ×
 .)1(»والبديع

 السامع إقناع إىل الوصول هو احلجاجي للخطاب األساسي اهلدف إن
 يقول مث ومن املتشكك، أو الرافض موقف منها أخذ قد كان معينة، بفكرة
 املتلقي، ذهن على املسيطرة هي تكون واليت نقضها، املراد الفكرة بإبطال املتكلم

 ذينال كل فنجد إثباا، أجل من باحلجة جيء اليت الفكرة مكاا إحالل مث
  :مثال يقولون فهم النقطة هذه راعوا احلجاج أو احلجة لتعريف تعرضوا

 على والتأثري املتلقي، عقل استمالة تستهدف خطابة احلجاج« ×
 .)2(»اإلقناع أي سلوكه،

 املخاطب وسلوكات آراء على للتأثري موجه احلجاجي اخلطاب إن« ×
 يجةكنت مقبوال أو صاحلا مدعم قول أي جبعل وذلك املستمع، أو

 -احلجة – املعطاة أن التعريف سبيل على نقول... الوسائل مبختلف
 .)3(»قضية نقض أو إثبات إىل دف

                                                           
 .110 ص ،السابق المرجع )1(
 .07 ص ،2000 دط، القاھرة، غریب، دار واالتصال، البالغة المجید، عبد جمیل )2(
 .329 ص ،12 العدد واألدب، اللغة مجلة ،"نموذجا النمل سورة "الكریم لقرآنا في الحجاجیة البنیة مسعودي، الحواس )3(



 مناذج ثالثة التحاوري بعده من انطالقا احلجاج الرمحن عبد طه جعل وقد
  .االتصايل ، اإليصايل الوصلي، النموذج: وهي

 دون ذاته جاحلجا على يعتمد فإنه الوصلي، وهو األول النموذج فأما«
 وأما والسامع، املتكلم: عنصري يغفل أنه مبعىن التواصلي، املقام اعتبار

 املتكلم على يركز الذي النموذج ذلك هوف للحجاج، اإليصايل النموذج
  .اخلطابية العملية يف ووظيفته

: التواصلية العملية ركين يستحضر الذي التصايلا الثالث النموذج وأما
  .)1(»حي مقام يف اخلطابية واملمارسة التفاعل من جو يف واملستمع املتكلم

 احلجاج لدراسة يصلح الذي هو) االتصايل (الثالث النموذج دنع أن وميكن 
 غلب حيث القرآن، فيه نزل الذي املقام اجلو طبيعة إىل يعود لكونه القرآن، يف
  :التالية لألسباب نتيجة جاءت واليت والعناد، واحملادثة اخلصومة جو عليه

 .االجتماعية والنظم املفاهيم يف اجلديدة الثورة .1

 .للعرب الصريح التحدي .2

 .بالتقاليد بالتمسك تتميز اليت العربية البيئة طبيعة .3

 .القرآين اخلطاب وبناء مضمون يف الطعن عن العجز .4

 وطاقاته عقله إعمال على اإلنسان حيث كان القرآين اخلطاب أن ومبا
 العقلية والرباهني احلجج أنواع خمتلف على لغته بىن فقد والشعورية، اإلدراكية
  .والبالغية

                                                           
 .271 ص ،1998 ،1ط البیضاء، الدار العربي، الثقافي المركز والمیزان، اللسان الرحمن، عبد طھ )1(



 بشدة مناوئيه نعت وقد حجاجيا خطابا القرآين، اخلطاب يكون ال وكيف
 ضربوه لَك ِإلَّا ما  وقالو أآلهتنا خير أم هو﴿: تعاىل فقال واللّدد اجلدل

  ﴾جدلًا بلْ هم قَوم خِصمونَ 

   ]58الزخرف [                                                                      

 ِبِه قَوما وتنِذر  يسرناه بلسانك لتبشر به المتقينفإنما﴿: وقال
  ]97مرمي [ ﴾لُدا

»م اخلصومة شداد: لُدوجيادل بالباطل يتمسك الذي دلواأل احلجاج، دأ 
 باليت واجلدال احلوار معهم يتخذ بأن يهنب إىل تعاىل اهللا أوحى فقد مث ومن )1(»فيه
  . األحسن هي

  

  

  

  
  

  

  

  

                                                           
 .1/220 الكشاف، الزمخشري، )1(



II- االصطالحية الداللة: 

 يف يتمثل وهو معينة نتيجة إىل املؤدية واألدلة احلجج تقدمي هو احلجاج إن
 وبعضها اللغوية احلجج مبثابة بعضها اخلطاب، داخل استنتاجية تسلسالت إجناز
  .منها تستخلص اليت النتائج مبثابة اآلخر

 أو" حجاج "مصطلح تداول من اإلسالمي التراث كتب ختلو تكاد ال
 الطابع ذات املسائل يف وخصوصا جماالت عدة يف" احملاجة "أو" االحتجاج"

 مستعمل فهو النظر، وجهات يف اخلالف يعتريها ما كثريا اليت والفلسفي الفكري
 استعملت وقد. ..الكالم وعلم واألصول والفقه واحلديث واللغة النحو علوم يف

 فتقاربت» االحتجاج» «املناظرة» «اجلدل «احلجاج ملعىن مقاربة مصطلحات
 احلجاج أن على املعاجم معظم أمجعت وقد ،- ترادفت نقل مل إن – معانيها
 أن شك وال اخلصم إللزام واملغالبة املنازعة سبيل على املفاوضة به يقصد مصطلح
 كتب يف جاء ما على خيتلف" لجد "،"حجاج "للمصطلح القرآين املفهوم
 داللته يف قاربه أو غريه شابه مهما قرآين مصطلح فأي والفقهاء، الفالسفة
 عن له املميزة وخصائصه به، اخلاص الداليل حقله له بذاته، قائما يظل ووظائفه
  .غريه

  

  

  

 



III- أنواع احلجاج:  

" قياحلجاج العقلي أواملنط: "لقد اختذ احلجاج القرآين صورا منها  
  ".احلجاج التمثيلي أو البالغي"و

   ":األنبياء "فيمكن التمثيل له بقوله تعاىل يف سورة " احلجاج العقلي"فأما   
 كان فيها آلهة إال اهللا ،لو أَم اتخذوا آلهة من األرض هم ينشرون ﴿

  ] 21،22 األنبياء [      .﴾لفسدتا فسبحان اهللا رب العرش عما يصفون 

 فرضنا لو ألنه .. احملال، إىل يقضي إهلني بوجود قولال: املتكلمون قال«
 املقدورات، كل على قادرا منهما واحد كل يكون أن بد فال إهلني وجود
 وحتريكه، زيد تسكني على قادرا منهما واحد كل لكان كذلك كان ولو
 املرادان، يقع أن فإما تسكينه، واآلخر حتريكه، أراد  أحدمها أن فرضنا فلو
 دون أحدمها مراد وقع ولو... الضدين بني اجلمع الستحالة احملال وهو

يكون قادرا، والذي مل يقع مراده يكون عاجزا،  مراده، وقع فالذي اآلخر،
  )1(»والعجز نقص، وهو على اهللا حمال

 قَـالَ ربِّ أَنى يكُـونُ ِلي ﴿: وميكن التمثيل له أيضا بقوله تعاىل  
أَِتي عرِت امكَانو اغُالَمِر ِعِتيالِكب ِمن تلَغب قَدا وقَـالَ `،اِقر 

 ـكت لَملُ وِمن قَب كلَقْتخ قَـدو يِّنه لَيع وه كبقَـالَ ر كَذَِلك
  ]9، 8مرمي [ ﴾شيئًا 
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أما النوع الثاين من احلجاج فهو الذي يقوم على التشبيه واالستعارة وهو   
 الكرمي وهذا النوع من احلجة هو األنسب للخطاب األكثر ورودا يف القرآن

  .اللغوي وللمتلقي

  : وقد بني طه عبد الرمحن الفرق بني النوعني

ال خيفى على ذي بصرية أن منوذج احلجاج هو قياس التمثيل، إذ املعروف «
أنه هو االستدالل الذي خيتص باخلطاب الطبيعي يف مقابل الربهان هو 

   )1(»قول الصناعياالستدالل الذي خيتص بال

 وضرب ﴿: وميكن التمثيل هلذا النوع من احلجاج يف القرآن بقوله تعاىل
لكم مثال من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء في ما 
رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل 

  ]28الروم[ ﴾ ناآليات لقوم يعقلو

 لعباده إين ال أشرك أحدا من خالئقي يف ملكي، أال ترى أن اهللا  لو قال«
لكان ذلك قوال حمتاجا إىل أن يدل عليه فيه، ووجه احلكمة يف استعماله 

اآلية، كانت احلجة من تعارفهم مقرونة ملا أراد ... ضرب لكم : فلما قال
  )2(»أن خيربهم به

تعارة  التشبه واالس–ويدخل يف مفهوم التمثيل كل ما له عالقة باملشاة 
  .، كما تعد الكناية من وسائل احلجاج-بأنواعها

                                                           
 232ص والمیزان، اللسان الرحمن، عبد طھ )1(
 .8/83 الكبیر، التفسیر الرازي، الفخر )2(



لقد أصبحت احلجة عصب احلياة املعاصرة، فاكتسحت جماالت السياسة 
إذ ال غىن عنها وال ... والقضاء والدعاية واإلشهار والسيكولوجيا واإلديولوجيا

مفر منها يف كل طرائق اإلقناع اليت يسلكها أهل الدعاية يف صحفهم واألساتذة 
يف حماضرام والسياسيون يف خطابام والفالسفة يف معاجلتهم والعوام يف 

فإا حاضرة حضورا قويا يف كل جماالت التواصل، وهل هناك ... تواصلهم
  تواصل من غري حجاج؟

إن النضج الذي عرفته ااالت املعرفية كاملنطق واللسانيات وعلم النفس 
ية كربى، على الرغم من هذا جعلت من الدراسات احلجاجية حتظى بأمه

االهتمام املتزايد فإنه من التخصصات النادرة اليت مل حتظ بالرعاية املطلوبة يف 
الثقافة العربية، فقد أثبت احلجاج فعاليته وقدرته الفائقة على فك الكثري من 

  مغاليق اخلطاب، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن ماهية احلجاج؟

نابع من استلهام املوروث "اث احلجاجية إن التطور الذي عرفته األحب
البالغي والفلسفي عند الغربيني من خالل إحياء التراث الفلسفي اليوناين 

  )1("وعند العرب من خالل إحياء التراث البالغي والكالمي العربيني

العربية -وسنحاول من خالل هذا املدخل التطرق إىل الدراسات البالغية 
 تطور التصور القدمي ية للنظرية احلجاجية، وكيف اليت كانت مهدا-والغربية

للحجاج مع تطور الدراسات احلديثة سواء العربية أو الغربية من خالل 
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 .65 ص ،2008 ،1ط التنویر،



حيث اهتمت ذا اال من خالل "اإلضافات اليت قدمتها هذه الدراسات 
  .)1("حلقات شكلت لتدارس هذا املفهوم وأدواره يف خمتلف احلقول املعرفة

 ذات طبيعة حجاجية متأصلة فيها هذه اخلاصية ألصق ملا كانت اللغة«
باخلطاب منها باللغة، وكانت أنواع من اخلطابات يف التراث العريب هي اليت 
متد األحباث احلجاجية مبادة غنية يف التنظري للحجاج على أسس حديثة، 
واليت وجد فيها الباحثون املعاصرون ضالتهم فيها يرمونه من الكشف عن 

  .)2(»تراثية العربية يف هذا االالكنوز ال

 قد تناولت قضية -سواء عربية أو غربية –إذا كانت البالغة القدمية 
احلجاج إال أا مل تتناول أبعادها كلها حيث مث االكتفاء باإلشارة إىل مقامات 
السامعني واهليأة اليت على اخلطيب أن يكون عليها فقد دار تناول قضية احلجاج 

أما احلجاج يف الدرس البالغي املعاصر فقد برز «لشفوي املباشر، قي اخلطاب ا
االهتمام به من خالل احلقلني النقدي واللساين خاصة واإلنساين عامة ويف جمايل 
املشافهة والكتابة، وقد حصل هذا االهتمام بعد الثورة اليت عرفها الدرس 

  .)3(»اللغوي

املظهر "لبالغية، إال أن وعلى الرغم من التنوع يف الوظائف واملشاغل ا
 الفكر البالغي )4("  يظل من أبرز خصائصL'aspect argumentatifاحلجاجي 

يف مجيع أمناط احلياة كان هلا الدور الفعال عرب مراحله وباألخص املعاصرة حيث 
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فتحت األبواب أمام عودة اخلطابة ورجوع  «واالتصال وهذا من العوامل اليت 
 يف صفة مل تعرفها من قبل، وأصبح اخلطاب يعتمد يف وضيفة اإلقناع والتأثري

اجناز تلك الوظيفة و أحداث التأثري بأسباب متنوعة ، منها ما يقوم على البالغة 
               اخلطاب الفائقة على التأثري ملفهومهةالصورة، ومنها ما يقوم على قدر

  .)1(»و متضمنه

  :احلجاج عند العرب -1

  :اــــــــقدمي  - أ

  جبذور قوية يف اخلطاب - اجلدل اجلدال اادلة - احلجاج يضرب
العريب، فضال عن  الدور املهم الذي لعبه احلجاج يف احلياة العقدية والسياسية يف 
البيئة العربية اإلسالمية، عالوة على استخدام البنية احلجاجية يف اخلطاب العلمي 

إعجاز القرآن   جاين عنالبالغي على حنو ما نرى يف دفاع عبد القاهر اجلر
بإقناع الناس بنظرية النظم، مما طبع دالئله بطبيعة حجاجية واضحة، كما شغل 

 جنسا خاصا من اخلطاب، وميكن الوقوف على )*(احلجاج بعض القدماء 
حماولتني مهمتني يف دراسة احلجاج لكل من أيب احلسن إسحاق بن وهب وحازم 

  .القرطاجين

، تعريفا دقيقا )الربهان يف وجوه البيان (  كتابه أما ابن وهب فقد قدم يف  
إذا جعل منه خطابا تعليليا إقناعيا، وميز من خالله بني « واادلة _ للجدل 

                                                           
 .133ص البالغي الخطاب تحلیالت من صمود، حمادي )1(

 اهللا عبد رشیق ابن عنھ نحدث كما ، )التبیین و البیان ( في الجاحظ: بالحجاج اھتموا الذین القدماء العلماء بعض ونذكر (*)
 بعضھم وسماھا ـ حجاجي أسلوب ـ الكالمي بالمذھب الخمسة البدیع أبواب ختم الذي) العمدة (كتاب في المعتز بن

 في اإلیضاح" في بالحجة، الخصم إلجام (الزركش علیھ وأطلق) اإلیضاح (في القزویني الخطیب ومنھ النظري، االحتجاج
 الحجاج من لون المنطقي سالمقیا" "المنطقي المذھب "أو" الكالمي المذھب "أن إلى تعریفھم في ذھبوا وقد" القرآن علوم
     بالحجة خصمھ إقناع إلى المتكلم فیھ یرمي



أنواع اجلدل وقسمه إىل جدل حممود وآخر مذموم كما حتدث قي حبث من 
واشترط جمموعة من الشروط اليت جيب توفرها قي " أدب اجلدل"مباحثه حول 

 كأال يقبل قوال إال باحلجة وال يرده إال لعلة، وأال جييب قبل فراغ السائل احملاج
  . )1(»...من سؤاله، وأال يستصغر خصمه وال يتهاون فيه 

أما حازم القرطاجين فإن أهم ما ميكن أن يستخرج من نظريته العامة يف   
 أنه ميز «)  منهاج البلغاء وسراج األدباء( من خالل مؤلفه " التخيل واإلقناع"

ملا كان كل الكالم حيتمل الصدق والكذب، « حيث يقول »بني جهتني للكالم 
وإما أن يرد على جهة اإلخبار و االقتصاص وإما أن يرد على جهة االحتجاج 

، كما حتدث أيضا عن طريقتني إلقناع اخلصم وهو يقول يف ذالك »واالستدالل 
الستدراجات تكون بتهيؤ املتكلم التمويهات تكون فيما يرجع إىل األقوال، و ا« 

يئة من يقبل قوله، أو باستمالته املخاطب واستلطاف له حىت يصرب بذلك كالمه 
  . )2(»مقبوال عند احلكم وكالم خصمه غري مقبول 

ومع وجود عوامل متعددة ساعدت على تطور البالغة العربية ونشأة   
راسة القرآن الكرمي لغة التأليف فيها، لعل من أمهها البحوث اليت اتصلت بد

وإعجازا ولقد لعبت املؤثرات األجنبية دورا ال يستهان به يف تطوير الدرس 
البالغي وإثرائه وفتحه على ااالت واحلقول املعرفية ااورة، وقد كان حلضور 

" أرسطو"املؤثر اليوناين دورا بارزا من خالل القراءات اليت تناولت كتب 
جماز "ليات ذلك التأثري يف املصنفات العربية بدءا من وجت«بالترمجة والشرح، 

" عقود اجلمان"للقرطاجين، و " منهاج البلغاء"أليب عبيدة ووصوال إىل " القرآن
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 وقد بدأ من خالله الوعي مبفهوم احلجاج وساعد ذلك يف بروز )3(»للسيوطي
  .بالغة جديدة عمادها البيان واحلوار واِحلجاج

د يظهر اجلاحظ مدافعا عن احلوار وثقافته وحماوال ويف هذا اجلو اجلدي «
كما . )1(»وضع نظرية لبالغة احلجاج واإلقناع أساسها مراعاة أحوال املخاطبني

اهتم اجلاحظ بالفعل اللغوي واعتربه األساس لكل عملية بيانية حجاجية، 
فتني والكالم يف نظره ال ميكن متييزه عن البالغة فهو يضطلع يف حياة الفرد بوظي«

الوظيفة اخلطابية وما يتصل ا من إلقاء وإقناع واحتجاج : أوال: أساسيتني مها
 ومفهوم )2(»"الفهم واإلفهام"أو " البيان والتبني": ومنازعة ومناظرة، والثانية

، ومن )إقناعية(البيان عنده تتنازعه وظيفتان أوالمها إفهامية والثانية حجاجية 
تم بالرتعة احلجاجية، انتماؤه املذهيب إىل املعتزلة العوامل اليت جعلت اجلاحظ يه

وتصدره للدفاع عن العديد من أطروحام، وكان من شأن هذا حتفيزه على 
  .التفكري يف نصوص اخلصوم مث البحث عن اآلليات الكفيلة بدحضها

ونكتفي ذا القدر حول رؤية اجلاحظ البيانية احلجاجية واليت ظهرت يف 
خ الدراسات البالغية العربية، وقد مت تناوهلا يف مصنفات بعد وقت مبكر من تاري

اجلاحظ لكن تناوله له وإن كان مشتتا ضمن البيان إال أنه  مشل معظم عناصر 
املقام وحمدداته الداخلية واخلارجية، وهكذا فقد بدأت تتبلور يف الدراسة العربية 

  .حجاجيةويف وقت مبكر بالغتان إحدامها شعرية واألخرى تداولية 
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  : اـــــــــــــحديثاحلجاج ب ـ 

سنناقش يف هذا احملور أهم املدارس العربية اليت اهتمت مبجال البالغة 
املعاصرة بصفة عامة وبالغة احلجاج بصفة خاصة، وسنبدأ باملدرسة املصرية، من 
ى حيث األسبقية التارخيية، ألا تعترب رائدة الرتعة اإلحيائية و التطورية سواء عل

املستوى اإلبداعي الشعري والنثري أو على املستوى التنظري النقدي عامة 
  .والبالغي خاصة

لقد بدأت يف هذه املدرسة حماوالت أعادت قراءة التراث البالغي يف ضوء 
وتوالت بعد ذالك الدراسات البالغية واألسلوبية «املقوالت النقدية املعاصرة، 

 الدرس النقدي الغريب، لكن يالحظ أن على حد السواء حماولة االستفادة من
املعظم هذه الدراسات غلب عليها االهتمام بإعادة بعث التراث العريب القدمي 
بدءا من اجلاحظ ووصوال إىل السكاكي والقزويين والسيوطي، فقد اهتمت 
بالتاريخ الذي قطعته البالغة العربية منذ عصر التدوين حىت عصور التقعيد الرمسي 

  )1(»لنظريةوالقولبة ا

لكن املتتبع حلركة البحث يف البالغة املعاصرة داخل املدرسة املصرية سيجد 
لصالح فضل يعد من بواكري املصنفات " بالغة اخلطاب وعلم النص"أن الكتاب 

وبرائدها بريملان، " ببالغة احلجاج"يف حقل الدراسات النقدية املعاصرة اليت تم 
ان أوجه اإلقناع يف بعض اخلطب العربية وقد كان يف كتابه هذا يهدف لتبي

القدمية وخاصة يف العصر اإلسالمي، وقد كان هذا االهتمام باإلقناع مرحلة 
  ". احلجاج"دفعته إىل االنتباه إىل 
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صاحب " محادي صمود" وإذا عرجنا، إىل املدرسة املغاربية فإننا جند 
الذي كانت له " ريحممد العم"البحوث الرائدة يف هذا اال، كما جند جهود 

الريادة وذلك النتباهه املبكر إىل دور احلجاج يف قراءة النصوص البالغية 
واخلطابية، وهو انتباه ولّده لديه اطالعه املكثف على نصوص التراث العريب 

  .)1(»والغريب قدميهما وحديثهما

يف قراءته هذه على األبعاد التداولية يف البالغة " العمريحممد "ويركز 
ربية القدمية وعالقتها مبختلف العلوم األخرى، لكنه قبل أن يصل إىل تلك الع

األبعاد جنده يتتبع مسرية البالغة العربية يف اهتمامها باحلجاج من جهة ويف 
  .عالقتها بالنصوص األرسطية من ناحية األخرى

فمن جهة احلجاج يرى أن احلاجة إليه واالهتمام به قد برز بشكل جلي يف 
هتمامات الكالمية، عندما أصبح التسلح بالوسائل احلجاجية البالغية فترة اال

اللغوية أمرا ضروريا للدفاع ضد مزاعم املشبهني واملتناولني للتشابه من القرآن 
الكرمي، وملقاومة الفرضيات املضادة اليت يقدمها اخلصوم، فقد برزت أمهية 

بالقرآن الكرمي وقد بدأ مع احلجاج يف الربهنة على الفرضيات الكالمية املتعلقة 
هذا االهتمام تناول وتوظيف اآلليات اللغوية والبالغية والسياقية من أجل ترجيح 
قضية ما، واشتغل العديد من العلماء على إثبات التنـزيه القرآين، فنجد ابن قتيبة 

يرد على الطاعنني يف كالم اهللا فيقوم أوال " تأويل مشكل القرآن"يف كتابه 
  . ججهم مث الرد عليها حبجج أقوى منهابتصنيف ح
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 فتبدأ مع ذلك -بالنسبة للمدرسة التونسية-أما مرحلة االهتمام باحلجاج 
  : الفريق البحثي الذي شكل لتقصي بالغة احلجاج ـ ومن أعضاءه الرواد

 1998يف التقاليد الغربية، والذي نشر أعماله سنة -" محادي صمود"
ة من اعتبار بالغة احلجاج أدق مواضيع الدرس يف هذه املرحل" محادي"وينطلق 

البالغي، إذا أا تقوم على استعمال مجيع العناصر ااورة املساعدة يف فهم 
كما حتدث عن أقسام احلُجج اليت خيتارها املتكلم حيث يضع .اخلطاب وتوصيله
ها يف مكاا املناسب الذي مينح. - املقدمة، املوضوع، اخلامتة-كل واحدة مكاا

  .الفاعلية 

كما أن احملاوالت اليت طمحت إىل إعادة قراءة البالغة األرسطية حتت 
قد سامهت يف تطور الدرس احلجاجي حيث أا " اخلطابة اجلديدة" عنوان

اهتمت باألساليب و اآلليات الكفيلة بإقناع  املخاطبني ودفعهم إىل تغيري 
  . وجهات نظرهم مبا خيدم النص

ن القول أن الدرس البالغي العريب عرف منذ ثالثينيات ومن خالل هذا ميك
القرن املاضي حماوالت عدة لتطويره وإعادة صياغته يف شكل جديد أو كانت 
تلك حماوالت يف البداية تدور حول إعادة تصنيف املواد البالغية، لكن مع 
دخول الدرس اللساين احلديث بدأ هذا الدرس يشهد نوعا جديدا من خالل 

نة باملفاهيم التداولية احلديثة، كما ظهرت دراسات توظف كال من االستعا
البالغة القدمية واللسانيات املعاصرة يف حتليل بعض األجناس، لكن أيا من هذه 
الدراسات مل تول االهتمام الكايف والواضح مبباحث البالغة املعاصرة بشكل عام 

  .واحلجاج بشكل خاص



من خالل أهم  –ه املدارس العربية نؤكد من خالل حماولة تتبع هذو    
 أا أفادت الدرس اللساين احلديث بدرجة واضحة  وأضافت كل - روادها

حسب انشغاالا وموقعها فقد عملت على توعية القارئ العريب ذا التيار وأهم 
مفاهيمه، مث بدور النظرية احلجاجية يف حتليل اخلطابات املعاصرة وما ميكن أن 

  .يات لعصرنة التراث العريب وتفعيلهمتدنا به من آل
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 :احلجاج عند الغرب -2

 :اـــقدمي  - أ

 :*   احلجاج عند السوفسطائيني

  تعترب حركة فلسفية وظاهرة اجتماعية برزت يف القرن اخلامس قبل امليالد 
متيز روادها بالكفاءة اللغوية وباخلربة اجلدلية، وقد لعب وجودهم دورا «وقد 

 وقد كانوا )1(»طوير البالغة القولية التواصلية واحلياة الفكرية عامةكبريا يف ت
يعقدون نقاشات ذات مرتع لغوي، األمر الذي أسفر عن اهتمامهم البالغ 

  .بالطرائق احلجاجية واإلقناعية
لقد اهتم السفسطائيون ببنية كل من الكلمة واجلملة وحبثوا يف السبل 

تغيري مواقف اآلخرين، واستعانوا يف سبيل ذلك املمكنة اليت ا يتحقق اإلقناع و
خبربة بالغة مبقامات الناس وبآليات إجراء اللغة حبسب املقاصد والظروف 

  .التواصلية

لقد كان للحجاج والبالغة السفسطائية عمق وجدوى متأتيان من تصورهم 
للخطاب ومن دوره يف حتقيق الوجود وجتسيد احلضور ونفي الغياب وإن كان 

                                                           

 كان لفصاحة،وا والمنطق والبیان للنحو معلما م.ق 5 القرن حوالي السائد االستعمال بحسب «یعني كان سفسطائي لفظ *
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  .ھیبوقراط

 تالمیذھم یعلمون أخرى، إلى مدینة من یرحلون معلمین مجموعة «كانوا فقد المدرسة بمعنى سفسطائیة ھناك لیس لكن
 وطرق دعوى، أي عن بنجاح الدفاع ومناھج الدروس من سلسلة أو ما مؤلف شرح طریق عن علیھ متفق أجر مقابل
  .واإلغراء واإللزام اإلقناع أساس على تقوم التي الغلبة
 إقناعھم یسھل وبالتالي اآللیات تلك العامة یدرك ال حتى الخطاب إنتاج آلیات األعیان أبناء یعلمون السفسطائیون كان

 .صعبا یكون إقناعھم فإن واألسالیب اآللیات أدركوا إذا أما القول، سلطة تحت ووقوعھم
 .85ص ،2008 ،1ط التنویر، دار معاصر، منظور من الیونانیة الفلسفة تاریخ الكیالني، مجدي. د )1(



يف نظرهم يظل جمازيا إذ هو جتسيد صويت للغياب العيين، » اللغوي«ضور هذا احل
  .من هنا كانت اخلطابة واحلجاج إلحداث التفاعل الوجودي بني البشر

ممارستهم للحجاج إىل بناء حججهم على فكرة «ن يف ووعمد السفسطائي
ج وقد أفضت م هذه الفكرة إىل توجيه احلجا» باللذة«املتعلقة » النفعية«

من األفكار " التوظيف"و" التوجيه"حبسب مقتضى املقام، وتعترب فكرتا 
السفسطائية اليت سيكون هلا دور بنائي قوي يف معظم البحوث احلجاجية 

  .)1(»املعاصرة

إقناع يعتمد العلم وآخر يعتمد : ويؤكد أفالطون أن احلجاج نوعان «
  . )2(»الظن

فالطون يف حجاجه مع وهو موضوع اخلطابة السفسطائية، وقد رأى أ
السفسطائيني أن هذا النوع الذي يعتمده السفسطائية يف طرقهم إلقناع العامة 

  .غري مفيد فهو ال يكسب اإلنسان املعرفة

وقد رأى أرسطو أن خطام مبين على أغاليط داللية متنوعة يتم فيها 
رب التالعب مبعىن املقدمات كي يكون القياس خمالفا للمتوقع وموافقا ملآ

السفسطائي الذي يعتمد باألساس يف حجاجه على التفنن يف توجيه اللغة، 
فإلجناز املرحلة األوىل يقوم «فيعتمد على عمليتني يف هذا النوع احلجاجي 

السفسطائي باالعتماد على ثالث وحدات لغوية تتميز مبا حتمله وتنشئه من تعدد 
شكل ( وبعضها صريف )االسم املشترك(داليل، وهذه الوحدات بعضها معجمي 
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فبهذا يظهر السفسطائي حجاجه متناسقا رغم ما ) النرب(والثالث صويت) اللفظ
بداخله من عوامل التفكك والتناقض، أما العملية الثانية فيستخدم ما أمساه 

  .)1(»ويتمكن بناءاً على ذلك من إحداث انزالق يف احلكم" التركيب"أرسطو 

للغوية إىل قضية التعمق والتصرف يف قواعد وقد نبه أرسطو من خالل دراساته ا
التأويل الداليل لتحقيق أغراض حجاجية، إذ اعتربها آلية حجاجية بالغة العمق يف 
التأثري واإلقناع، تتطلب التسلح ا ليتمكن املؤوِّل من خالهلا استغالل ما يف اللغة 

اللة  يويل أمهية كربى للد-أرسطو-من عالقـات داللية، وهذا ما جـعله 
إىل أن الذين ليس هلم خربة خبصائص الداللة يف األمساء ينشئون «والتأويل إذ نبه 

استدالالت فاسدة حني يناقشون وحني يسمعون غريهم، ولقد حذر شديدا من 
خطر استعمال بعض عالقات الداللة يف بناء املعىن يف احلجاج اجلديل، ودعا إىل 

فلكل جنس قويل ...ترادف واملشتركضرورة ختليصه من الغريب واالستعارة وامل
  .)2(»عالقات داللية مناسبة لبناء معناه وحتقيق الغرض منه

 : احلجاج عند أرسطو

األوىل :  لقد تأسست دراسة أرسطو للحجاج على دعامتني أساسيتني
، )3(خيتزهلا مفهوم االستدالل والثانية تقوم على البحث اللغوي الوجودي

 )4(»تفكري عقلي بواسطته يتم إنتاج العلم«رسطو فاالستدالل احلجاجي عند أ
وهذا االستدالل ال ينطلق من فراغ بل من معارف سابقة، وبالتايل ميكن أن 

بوصفه تلك «نستعمل االستدالل احلجاجي يف اخلطاب الفلسفي والبالغي، 
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املنهجية اليت يسلكها الفيلسوف والبالغي دف إرساء حقيقة معينة ضمن مدار 
ركز هذا املدار عرض احلقيقة العقلية أو اللفظية عرضا استدالليا واحد، وم

متماسكا تواكبه إجراءات حجاجية معروضة يف تناسق مع إجنازات لسانية 
  .)1(»وبالغية وغريها

يؤسس أرسطو فهمه للحجاج على منطلقات منطقية استداللية وهذا ما 
لدعامة الثانية للنظرية منح النظرية الصدى الواسع يف العلوم اإلنسانية، أما ا

األرسطية فتتمثل يف البحث اللغوي يف عالقته باإلنسان والوجود، فأكد أن 
  .اإلنسان ال حييا إال باللغة، وإدراكه لذاته ووسِطه ال يتم إال ا

وذا التوجه يكون أرسطو قد حول مسار اخلطابة واحلجاج عامة من 
لق إىل كوما عمليتني برهانيتني كوما قائمني على التأثري والتحريض والتم

عقليتني، فالسمة العقلية جتعل احلجاج مؤسسا على خطة معينة، ميكن للمتلقني 
الدخول إىل نسقهما األسلويب، فيتم بذلك الوعي بالبىن احلجاجية، وهو إحساس 

  .يدعم اخنراط املتلقي يف احلجاج املقدم

تداويل يشكل مهادا فاحلجاج عند أرسطو فعالية ونشاط خطايب بالغي 
، فالفلسفة خطاب العقل )اجلماعي(واخلارجي ) الذايت(منهجيا للحوار الفلسفي 

والفهم والتأويل وهي أمور وثسقة الصلة باحلجاج، أما يف اخلطابة فيلجأ إليه 
ألهداف عدة منها حتقيق اإلقناع العقلي والعاطفي معاً يف استمالة اآلخر ودفعه 

  .حياناإىل الفعل والتعبري أ
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ومع هذه الوقفة القصرية للحجاج األرسطي نستنتج كيف أنه رفض العديد 
من األساليب واملغالطات السفسطائية، ودعا إىل بالغة يكون مركزها احلجاج 
وتكون العناية فيها مبختلف أطراف العملية التواصلية أساسية، وذلك ألنه مل 

تفاعلية مع خمتلف فروع املعرفة ينظر إىل احلجاج بطريقة اختزالية وإمنا بطريقة 
  .اإلنسانية

 :اــــــحديثـ  - ب

ينحدر توجه احلجاجيات اللسانية من أصلني معرفيني، أحدمها متثله الرتعة 
التداولية يف اللغويات املعاصرة، والثاين متثله أعمال اخلطابة اجلديدة مع رائديها 

زة حقيقية لكثري من فقد مثلت احلجاجيات اللسانية جماو«، "تيتيكا"و" بريملان"
األفكار اليت تبلورت يف إطارمها لتتمكن بفضل ذلك من رسم معامل دقيقة لدرس 
جديد مستقل مبوضوعه، درس ينطوي على نضج نظري خيرجه من دائرة 

  )1(»النظريات الفلسفية ليلحقه باملمارسة العلمية اللسانية

نية القدمية، وقراءا عن هذه اجلهود، إعادة النظر يف البالغة اليونانتج وقد 
قراءة جديدة، يوظف فيها ما توصلت إليه اللسانيات املعاصرة، وإذا كان 
احلجاج قد عرف اهتماما ما واضحا يف بالغيت التأويل والتلقي، إال أن تأصيله 

  ".بريملان"كمبحث قد برز مع جهود املدرسة البلجيكية ورائدها 

 ":تيتيكا"و" بريملان"احلجاج عند  .1

                                                           
 .79ص ،)وأعالم مدارس (الثاني الجزء الحجاج، علوي، إسماعیلي حافظ/ د )1(



همت حبوثهما يف الكشف عن جوانب عميقة يف الدرس لقد أس
البالغي املعاصر بوصـفهما تأمال يف اللـغة والفـكر وذلك من خالل 

 La nouvelle rhétorique -1958-» البالغة اجلديدة«" بريملان"كتاب 

 وكتاب آخر )2(»مصنف يف احلجاج«وهو عنوان فرعي لكتاب 
raité de T دراسة احلجاج«باالشتراك مع تيتيكا 

argumentation'L ، الذي درسا فيه التقنيات اليت تؤدي إىل التسليم
  .باملوضوعات املعروضة

واحلجاج يف نظرمها يتجاوز النظر فيما هو حقيقي مثبت، إىل تناول 
حقائق متعددة ومتدرجة، فمبعثه هو االختالف وشرطه أن يقوم على 

ريك املتعاون، من أجل موضوعية احلوار، حيث يقف فيه املُحاج موقف الش
 ملا يعرض عليه وجيعل العقول -املتلقي –حتقيق غايته، وهي استمالة العقول 

تذعن ملا يطرح عليها، وأن يزيد يف درجة إذعاا باعتماد وسائل التأثري يف 
  .  ، وهو على ضربني)1(عواطفه وخياالته وإقناعه

ربهنة واالستدالل متثله البالغة الربهانية، حيث يقوم على ال: األول«
  وهو خاص بالفيلسوف، مجهوره ضيق وغايته بيان احلق؛

حجاج أوسع من السابق، يهتم بدراسة التقنيات البيانية اليت : الثاين
  .)2(»تسمح بإذعان املتلقي

  :)3(خبمسة مالمح رئيسية" بريملان"كما يتميز احلجاج عند 
                                                           

 .102 ص المعاصرة، البالغة في الحجاج سالم، محمد )2(
 107ص القدیم، العربي الدرس في لتأصیلھ محاولة مع التداولیة، اللسانیات في بوجادي، خلیفة )1(
 .32ص الكریم، القرآن في الحجاج صولھ، اهللا عبد عن نقال نفسھ، المرجع )2(



 أن يتوجه إىل مستمع .1

 أن يعرب عنه بلغة طبيعية .2

 ته ال تعدو أن تكون احتماليةمسلما .3

 ال يفتقر تقدميه إىل ضرورة منطقية .4

 .ليست نتائجه ملزمة .5

وباإلضافة إىل اعتماد الدراسات احلجاجية املعاصرة على أعمال كل من 
" ديكرو"، "توملني: "فإنه يقوم على أعمال آخرين منهم" تيتيكا"و" بريملان"

  "أنسكومري"و 

 :احلجاج عند توملني .2

  بعنوان        1958ه للحجاج من خالل حبثه املقدم يف يتضح مفهوم
uses of argument the  الذي يهدف إىل دراسة األدوات احلجاجية يف

  .)1(االستخدام اللغوي وقد ترمجها عبد اهللا صولة

  .املصرح به، النتيجة، الضمان: حجاج ذو ثالثة أركان أساسية: األول

، الضمان )ليس شيعيا(نتيجة  الß) مصرح به(حممد جزائري : فمثال
  )نظر إىل أن أغلبية اجلزائريني ليسوا شيعة(يكون ضمين 

                                                                                                                                                                                     
 .182 مدارس وأعالم، ص II- الجزء– الحجاج علوي، إسماعیلي حافظ )3(
 .23: ص الكریم، القرآن في الحجاج صولة، اهللا عبد_  )1(



ميثل حجاجا أدق من األول، حبيث يضاف إليه املوجه، : الثاين
  االستثناء

إال إذا ) موجه نسبه مؤكد( ليس شيعيا ß) مصرح(حممد جزائري 
  )استثناء(تشيع خالل رحلته إىل إيران 

أكثر دقة، بإضافة عنصر األساس الذي يبىن عليه ميثل حجاجا : الثالث
  ).حبكم أن نسبة الشيعة ال تكاد تذكر يف اجلزائر: (الضمان، ومثاله

 ":أنسكومري"و " ديكرو"احلجاج عند  .3

 L'argumentation         عرضا مفهوم احلجاج وآلياته من خالل كتاما

dans la langue" ج لساين حبت، وقد  وهو حجا1983، يف "احلجاج يف اللغة
حصراه يف اللغة ودراستها، إذ يكون بتقدمي املتكلم قوال يفضي إىل التسليم بقول 

  .عمل صريح باحلجة وعمل باالستنتاج: آخر فهو إجناز لعمليتني

كل قول حيتوي على فعل إقناعي، فأن تتكلم يعين أنك "أن " ديكرو"يرى 
شحنة حجاجية، فاحلجاج ، وال وجود لكالم دون )حجاج= كل قول (حتاجج، 

، )1("عنده هو عالقة داللية تربط بني األقوال يف اخلطاب تنتج عن عمل احملاججة
يف تعريفه للحجاج، إذ يأخذ ملاهية اخلطابة " بريملان"وهذا على عكس ما يرى 

عند أرسطو، فهو كل قول يهدف من ورائه إىل ممارسة فعل إقناعي على خماطَب، 
  . أو حىت ذا اجتاه حجاجيلكن ليس كل قول حجاجا

                                                           
  14,16: ص، اللغة والحجاج،  أبو بكر العزاوي _ )1(



ومن خالل ما مت استعراضه، فإننا نستطيع القول أن احلجاج هو جمال غين 
من جماالت التداولية، يشترك مع العديد من العلوم، يعد ضمن احلقل التداويل، 
لكنه انبثق عن احلقل املنطقي والفلسفي والبالغة، يرتبط مفهومه يف خمتلف 

ن أجل ترجيح خيار من اخليارات، وهو يقوم على الدراسات بافعل، وهو حبث م
جديدة ال ) بالغة(صناعة اجلدل واخلطابة، بل إن من الدارسني من عده خطابة 

  .             هي باجلدل وال باخلَطابة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
  

  
  

  

  

  

  



  احلجاج يف الدرس اللساين التداويل

  
   بالتداوليةالبالغة احلجاجية وعالقتها:   أوال

 مفهوم البالغة وعالقتها بالتداولية  .1

 .وظيفة البالغة  .2

 موضوعاا  .3

 التواصل احلجاجي والتداولية  .4

  احلجاج والتداولية: ثانيا

 داللة التداولية .1

 اللغوية  - أ

 االصطالحية  - ب

 موضوعات الدرس اللساين التداويل .2

  .البنية العامة للحجاج يف اللسانيات التداولية: ثالثا

 .ر العملية احلجاجيةعناص: رابعا

 

  



I-  البالغة احلجاجية: 

ما إن بدأت علوم اإلنسان واللسان تتأسس يف عصر النهضة، من منطق 
حىت مدت يدها إىل البالغة حلل بعض ... ولسانيات وعلم نفس واجتماع

املشكالت املتعلقة باخلطاب، فاقتحمت بذلك موضوع اخلطاب مجيبة عن 
 إىل اقتراح أجوبة ختتص ا البالغة أحيانا، األسئلة املطروحة ومتجاوزة ذلك

وبذلك كونت هلا ما يشبه املستعمرات يف أرض البالغة من قبيل منطق احلجاج، 
التداوليات ولسانيات النص، وسيميائيا النص، والنقد النفسي 

  ...والسوسيولوجي

إىل  إلنسانية يف العصر احلديثوعندما وصلت عملية الفصل بني العلوم ا
يف إطار التخصص وتدقيق البحث عادت التساؤالت، فلم يعد السؤال مداها 

اجلوهري أين يقف هذا املبحث؟ وأين يبدأ اآلخر؟ بل صار كيف تتداخل 
  احلقول وتتفاعل يف إطار تكامل املعارف والبحوث؟

) منطق احلجاج(وبذلك بدأ الباحثون اللغويون يف جمال التداول احلجاجي 
 أنواع اخلطاب موجودة يف علم عتيق أال وهو يكاشفون أن تناوهلم لشىت

مصنف يف (فيصرح يف كتابه ) شاييم بريملان(وهذا ما جاء على لسان " البالغة"
بأنه فوجئ وهو يسعى إىل وضع منطق للقيم يوازي املنطق الصوري «): احلجاج

 ولذلك )1(»الرمزي بأن ما كان يبحث عنه موجود يف علم قدمي امسه البالغة
 دراسة بالغة أرسطو وأعاد صياغتها مبا خيدم نظريته يف منطق عكف على

  .احلجاج احلجاج
                                                           

 .1/20 ومجاالتھ مفھومھ الحجاج، علوي، إسماعیل حافظ _ )1(



أا عمل املتكلم على إيصال الشفرة إىل السامع "والبالغة حتدد على 
، وما يؤكد هذا املفهوم ما جاء يف حدود البالغة "  بواسطة رسالة يف مقام معني
غة كل ما تبلِّغ به املعىن البال«:  هالل العسكريأباوتفسريها ومن ذلك قول 

قلب السامع فتمكنه يف نفسه كتمكنه يف نفسك مع صورة مقبولة ومعرض 
  .)1(»حسن

أبو فمن غايات البالغة إيصال التصور كما هو يف ذهن املتكلم إىل املتلقي، ف
العسكري الزم البالغة بالكالم البليغ الذي حيرز املنفعة املقصودة وهو هالل 

، فالبالغة )2(تتناوله التداولية ضمن ما اصطلح عليه بالفعل الكالمياألمر الذي 
هي يف الوصول إىل تعديل موقف املستمع أو القارئ فقد أشار حممد العمري إىل 

عنوانا للعالقة بني «أمهية فكرة مراعاة املقام واحلال يف البالغة العربية بوصفها 
تموا كثريا بالدراسة النفسية اخلطيب واملستمع، فالبالغيون العرب وإن مل يه

واألخالقية للمرسل واملتلقي، حاولوا أن يدرجوا حتت عنوان املقام واحلال، 
مالحظات كثرية فيما ينبغي للخطيب أن يكون عليه أو يراعيه من أحوال 

  .)3(»املستمعني

فن القول بشكل عام، أو فن الوصول إىل "كما تعرف بشكل عام على أا 
تمع أو القارئ، إذ البالغة نظام له بنية من األشكال التصورية تعديل موقف املس

واللغوية يصلح إلحداث التأثري الذي ينشده املتكلم يف موقف حمدد، ويرى ليتش 
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أن البالغة تداولية يف صميمها إذ أا ممارسة االتصال بني املتكلم واملستمع يف «
  .)4(»سائل معينة للتأثريموقف معني حبيث حيالن إشكالية عالقتهما باستخدام و

 فالبالغة ميكن أن تتغري ال أن ختتفي ويف هذا الصدد يقول أوليفي روبول
Olivier Reboul:  » البالغة ضرورة ال غىن عنها، لذلك فإننا ال جنتث بالغة إال

إلنشاء بالغة أخرى، وهذا ما يشهد به التاريخ فبعد أن سقطت يف نسيان يطبعه 
لقرن التاسع عشر عادت إىل قوا خالل الستينات، فانتبها إىل االحتقار إىل اية ا

  .)1(»...أننا نستعني ا يف اإلشهار والسياسة

فقد كشف النسق البالغي عن فعاليته يف جماالت اخلطاب املتعددة، وبفضل 
الدقة اليت يتميز ا التناول البالغي للخطاب، فإننا نالحظ أن البالغة صارت 

ركة بني العلوم، تصدر مفاهيمها إىل ااالت األخرى باعتبارها اليوم منطقة مشت
  .أداة الفهم واإلفهام والتأثري واالستمالة

 وعلى الرغم من التنوع يف الوظائف البالغية إال أن املظهر احلجاجي
L'aspect argumentatif  يظل من أبرز خصائص الفكر البالغي ومع تغري أمناط
لنظرة إىل العلم أيضا، فما كان حتميا أصبح نسبيا وما احلياة واالتصال تغريت ا

  .كان معياريا أصبح يسعى جاهدا بفضل املناهج العلمية إلدراك درجة من الدقة

كل ذلك وهذا من دورا فعاال يف  -واحلجاجية منها خاصة–لبالغةل إنو
ري فتحت األبواب أمام عودة اخلطابة ورجوع وظيفة اإلقناع والتأث«العوامل اليت  

يف صيغة مل تعرفها من قبل وأصبح اخلطاب يعتمد يف إجناز تلك الوظيفة، 
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وإحداث التأثري أساليب متنوعة، منها ما يقوم على بالغة الصورة ومنها ما يقوم 
 وذلك من خالل االهتمام بأطراف العملية )2(»على بالغة اخلطاب الفائقة التأثري

ما يصب يف اهتمامات اللسانيات التواصلية من متكلم ومتلقي ورسالة، وهذا 
  .التداولية

فن "ومن خالل هذا يتبني لنا كيف ربط الباحثون بني البالغة باعتبارها 
وبني مفهوم التداولية )  املقام– املتلقي –املتكلم (بشكل عام مع مراعاة " القول

  .)1(»العلم الذي يعىن بالعالقة بني بنية النص وعناصر املوقف التواصلي«بوصفها 

دراسة اللغة يف  – هي دراسة ملناحي الكالم *فإذا كانت التداولية
 فالبالغة هي املعرفة باللغة أثناء استعماهلا فهي فن القول، حىت إن -االستعمال

البالغة التداولية اليت تقف مهمتها على مطالبة "بعض الباحثني من يقول بـ 
  .)2(»ةاملتكلم بأن يعي مقامات خماطبيه ومستويام املختلف

ومل يتبلور الدرس البالغي إال يف جمال النقد التطبيقي والدراسات  القرآنية 
وهذا ما زاد ارتباط أحباث البالغة بواقع استعمال اللغة وقوانني اخلطاب وهو 

  .اال احليوي للسانيات التداولية

ومن خالل هذا، يظهر أن من أهم اهتمامات البالغة العربية اإليصال 
وتتناول يف خضم هذا شروط االتصال وظرف أدائه من أحوال خمتلفة واإلبالغ 
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وذا املفهوم فهي تشترك مع ... للمتكلمني إىل كل ما يرتبط باملعىن ومالبساته
  .تناوله اللسانيات التداولية، وحتمل كثريا من القيم التداولية يف دراسة اللغة

II- اـــــوظيفة البالغة وموضوعا : 

 :ةـــالوظيف - أ

ل وظيفة البالغة يف اإلفهام واإلقناع وتتجلى هاتني الوظيفتني يف كثري مما تتمث
البالغة قول مفقه يف «جاء يف وصف البالغة وتفسريها، إذ عرفت على أا 

املفهم واللطيف من الكالم ما تعطف به القلوب النافرة، : لطف، فاملفقه
  )1(»جةويؤنس القلوب املستوحشة ويبلغ به احلاجة، وتقام به احل

وتظهر غاية البالغة ووظيفتها جليا حني يغيب حق ويبطل أمر فتأيت 
البالغة إلظهار هذا احلق وإحقاقه، فهي يف تصور البالغيني هي اإلبالغ 
املؤثر إفهاما وتأثريا، والذي من شأنه حتقيق اإلقناع واالستمالة، وهو نفس 

ستمالة واإلقناع هدفا التصور الذي يتدفق إىل التفكري الغريب الذي اختذ اال
فتحقيق االستمالة غاية مشتركة بني البالغة العربية وكل من اخلطابة القدمية 

  :)2(والبالغة تطمح إىل إجناز وظائف ثالثة -لبريملان–واحلديثة 

وتتمثل يف تلقي املعلومات املتعلقة مبلف قضية ما، : اإلفادة .1
ادة الثانية تتمثل والواقع أن اخلطاب هنا يوجه إىل العقل، أما اإلف

 فيما نضيفه إىل املادة من احلجج واإلمتاع؛

 ويتمثل اإلمتاع يف نفي كل عناصر امللل عن املتلقي؛: اإلمتاع  .2
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 -املتلقي –وذلك من خالل استمالة عقل : التأثري  .3

 :موضوعات البالغة  - ب

 : اخلطابة -1

اخلطابة فن من الفنون األدبية يعتمد على القول الشفوي يف االتصال 
لناس إلبالغهم رأيا من اآلراء حول مشكلة ذات طابع اجتماعي ومبعىن با

، )1(»هي فن املخاطبة بطريقة إلقائية تشتمل على اإلقناع واالستمالة«أمشل 
وأهم ما مييز هذا الفن الشفوي هو أنه إقناعي، بالغي، فهو منط لساين 

 .يعتمد على احلجاج طلبا لإلقناع

 :الشعر -2

شعرا لوجهتني أحدمها ليؤثر يف النفس لقد كانت العرب تقول 
  .ويؤدي إىل فعل وانفعال والثاين للعجب فقط

وغالبا ما يطغى الوجه األول على الشعر فقد عرف حازم 
كالم موزون مقفى من شأنه أن حيبب إىل «القرطاجين الشعر على أنه 

  )2(»...النفس ما قصد حتبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه

قد عد العرب الشعر فن يؤدي إىل تسليم الغري مبا نقول، ومن مث ف
فأُحلق بفني اخلطابة واجلدل، فهو يثري يف املتلقي االنفعاالت اليت من شأا 

  .استمالته، فيوجه بذلك سلوك املتلقي
                                                           

 ص السابق، المرجع )1(
 ،1986 ،3ط بیروت، المغرب، دار بلخوجة، الحبیب محمد تحقیق األدباء، وسراج البلغاء منھاج القرطاجني، حازم )2(

 .63ص



 :القرآن الكرمي -3

البالغيون العرب، اخلطاب القرآين خطابا حجاجيا بالدرجة عد لقد 
يفه الكثري من األساليب احلجاجية اليت دف إىل األوىل، وذلك لتوظ

  .استمالة عقل املتلقي ومن مث التأثري فيه بتقومي سلوكه وذيب نفسه

إن القرآن الكرمي خطاب وكونه خطابا يقتضي أنه يهدف إىل 
 كثرة املخاطبني فيه، واملخاطبون يف اع والتأثري، ومما يثبت أنه خطاباإلقن

سم مذكور بامسه أو بضمري اخلطاب شأن خطاب النص القرآين نوعان، ق
... الرسول صلى اهللا عليه وسلم وخطاب بين إسرائيل وخطاب الذين آمنوا

اجلمهور "وهؤالء هم املتلقون األولون وميثلون يف االصطالح احلجاجي 
، وقسم آخر مذكور يف القرآن لكنه غري معني وهم مجهور "اخلاص

  ".باجلمهور العام" يصطلح عليه املستمعني على مر العصور وهو ما

لقد اعتنت التداولية بكل عناصر التواصل فهي تدرس اللغة وهي 
تؤدي وظيفتها التواصلية، فركزت على حبث التفاعل بني أطراف اخلطاب 
املختلفة من متكلم ومستمع وسياق ومقام ومل تنظر إىل املتكلم أو إىل 

صلية مستقلة وإمنا تنظر إىل املستمع على أنه عنصر مستقل يؤدي وظيفة توا
املتكلم والسامع على أما عنصران ال ينفصالن عن مقام وظروف داخلية 
وخارجية جتمع بينهما، كما أا تدرس اللغة على أا وسيلة تواصل، تؤدي 
وظيفة حيوية يف الربط بني أطراف اخلطاب يف مقام تواصلي معني، ومن مث 

صل والتفاعل، وأصبحت التداولية االجتاه تكون التداولية جامعة بني التوا
الذي جيمع املناهج واملدارس اللسانية من بنيوية، نظرية التلقي، نظرية أفعال 



الكالم، التأويلية، حتليل اخلطاب ونظرية احلجاج باإلضافة إىل االستفادة من 
  .علوم غري لغوية، كالفلسفة وعلم النفس، وعلم االتصال

فإن ) التداويل(بالغة بالدرس اللساين عالقة البيان ومن خالل 
ما العالقة بني احلجاج والتواصل؟ أو هل كل : السؤال الذي يطرح نفسه

  تواصل حجاج؟

لقد أثبتت الدراسات احلديثة يف جمال البحث اللساين أن التواصل 
حتاول أن تنقل «احلجاجي يتبع آليات العملية التواصلية نفسها فباحلجاج 

ا خلق أو توكيد قناعات وترتيبات وذلك للتصرف يف عناصر معينة، غرضه
 فالتواصل )1(»املواقف، بقصد اإلقناع وليس بساطة إثراء معارف املتلقي

احلجاجي ليس هو التواصل املبين على نقل املعارف بني املتكلم واملتلقي بل 
عامل يتفاعل فيه كال الطرفني، فاللغة هاهنا ليست جمرد أداة للتواصل 

 وهذا -املتكلم واملستمع–فحسب، بل للتفاعل بني املعارف والتخاطب 
البعد التداويل للغة ينبغي استحضاره لفهم الكثري من القضايا املرتبطة 

مصنف يف «يف كتابه ) بريملان(بالنشاط اللغوي، ويف هذا اإلطار حاول 
حيث اهتم بظاهرة جديدة يف التواصل، يكون فيها اهلدف “» احلجاج

  . )2(“ري عميق تندمج فيه أبعاد املتكلم واملستمع واملقامتأسيس بناء فك

  

  

                                                           
  .273: ص، ومجاالتھ مفھومھ الحجاج علوي، إسماعیلي حافظ )1(
 .273 ص ،نفسھ المرجع )2(



وعلينا يف حالة اعتبار احلجاج تواصل عادي أن منيز بني املستويات 
  )1()لربوتن (-املثلث احلجاجي–التالية من خالل 

  
 

 

 

  

     
 

  

ومن خالل هذا املخطط فإن التواصل احلجاجي يعين نقل رأي ما من 
ىل خماطَب يف شكل استدالل حجاجي لغرض تغري آراء املخاطب خماِطب إ

  .االستقبال) سياق(

فاحلجاج هو استراتيجية تواصلية تسعى إىل التأثري يف اآلخر باالعتماد 
على متثالت حجاجية تكون يف شكل أفكار وآراء، وذا  املعىن يصبح 

ري لفظي احلجاج شكل أو نظام تواصلي يتفاعل فيه ما هو لفظي مبا هو غ
  .وسيلته اللغة، وغايته اإلقناع

                                                           
  .274: ص،  المرجع السابق _ )1(

 احلجاجي التواصل خمطط

 Opinion  رأي

 Orateur خطيب

 Argument  حجة Auditeur خماطب

  االستقبال سياق

Contexte de réception 



I. احلجاج والتداولية: 

التداولية مصطلح جديد ميتد يف مساحة واسعة من ساحات الدرس اللغوي 
احلديث وامتد ليتصل بدراسات أخرى هلا صلة باملنطق والسمياء واللسانيات 

ألفعال ومنها علما االجتماع اللغوي وعلم اللغة االجتماعي، فهو شديد العناية با
الكالمية وهي األفعال اليت تتصل بتحقيق اإلجناز واحلدوث يف االتصال اخلطايب 

  .بني املتكلم واملستمع

عرف العلماء العرب يف العصور القدمية فكرة التداولية مبفهومها العلمي 
وناقشوها يف كثري مما وصلنا من تراث، وهم وإن مل يؤصلوا للمصطلح، فقد 

 ا يف توافروا على كل ما تم به من مظاهر لغوية وترمجوا ملباحث كثرية متصلة
ومل يكن االهتمام بالتداولية مثار اهتمام اللغويني من «باب اخلرب واإلنشاء، 

النحاة وعلماء البالغة فحسب بل اعتىن به كل من علماء املنطق والفالسفة 
  )1(»واألصوليني والفقهاء

 :املفهوم املعجمي للتداولية .1

، وقد وردت يف مقاييس اللغة البن "دولَ"صطلح إىل مادة يرجع امل
  :)2(فارس على أصلني

 .يدل على حتول الشيء من مكان إىل آخر: األول  ×

 .يدل على ضعف واسترخاء: الثاين  ×

                                                           
 www.jwan7.com.htm االلكتروني الموقع )1(
 .2ج دول، مادة اللغة، مقاییس معجم فارس، ابن )2(
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ومن هذا الباب تداول القوم الشيء بينهم، إذا صار من بعضهم إىل 
 واحلرب سواء، وقيل الدولة العقبة يف املال«بعض، والدولة والدولة لغتان، 

  .)1(» يف احلرب-بالفتح– يف املال والدولة -بالضم–

ل والتحول، وال تكاد املعاجم العربية خترج ففمدار اللفظ لغة هو التنا
دالت له الدولة، ودالت «): أساس البالغة(جاء يف : من هذه الدالالت

. )2(»ة هلم عليهجعل الكثر: األيام بكذا، وأدال اهللا بين فالن من عدوهم
انقالب الزمان من حال إىل حال، : الدولة«: وجاء يف القاموس احمليط

  .)3(»أخذوه بالدول: يف املال، وتداولوه) النوبة(العقبة : الدولة

  :)4()دول(وخالصة هذا املفهوم املعجمي، أن من جماالت لفظ 

 .)البطنانذال (االسترخاء للبطن بعد أن كان يف حال أخرى غريها  .1

 .)القوم(التحول من مكان إىل مكان  .2

 .)املال(التناقل من أيدي هؤالء إىل أيدي هؤالء  .3

 .) احلرب(االنتقال من حال إىل حال  .4

  

  

  
                                                           

 .دول مادة العرب، لسان منظور، ابن )1(
 البالغة أساس الزمخشري، )2(
  المحیط، القاموس أبادي، فیروز )3(
 .148ص ،2009 األولى، الطبعة التداولیة، اللسانیات في وجادي،ب خلیفة )4(



 أَفَاَء اُهللا علَى ما﴿: ومن شواهد استخدامه يف القرآن الكرمي قوله تعاىل
سوِلِه،رِل القُرأَه ِلِذي اى ِمنوِل وسِللرى  فَِللَِّه وامتاليى وبلْقُر

 بين اَألغِْنياِء ةوالمساِكيِن وابِن السِبيِل كَي لَا يكُونَ دولَ
كُمِمن...﴾  

  ]7احلشر [                                                                 

 يتداوله األغنياء فيبقى مأكلة) دولة(وبياا كي ال يكون ذلك الفيء ( 
  .)1()يتغلب عليها األغنياء وال يصرفون منه شيئا للفقراء

آل عمران [ ﴾ وِتلْك اَأليام نداِولُها بين الناس ﴿: ومنه أيضا   
140[    

أن يكون مرة لدى هؤالء : العام هو التداول) الدولة(فمجال داللة 
هو معىن ) الدولة(ومرة لدى آخرين، ولعل أهم معىن يستأثر به لفظ 

املشاركة وتعدد مواضع التداول وهذا املعىن الذي تأخذه إحدى اشتقاقاته 
 ولَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم ِبالباِطِل وتدلُوا ِبهآ ﴿: يف قوله تعاىل

ِإلَى الحكَّاِم ِلتأْكُلُوا فَِريقًا ِمن أَمواِل الناِس ِباِإلثِْم وأَنتم تعلَمونَ 
       ]188البقرة[ ﴾

 :االصطالحي املفهوم .2

 Pragmatique االجنليزي و Pragmaticترمجة للمصطلحني التداولية 
 " طه عبد الرمحن" وقد حدد)2("وهو دراسة اللغة حال االستعمال"الفرنسي 

                                                           
 .336ص دط، بیروت، الجیل، دار ،4الجزء العظیم، القرآن تفسیر كثیر، ابن   )1(



وهو وصف لكل ما كان مظهر من مظاهر التواصل والتفاعل «: املصطلح قائال
تشمل الدراسات « وهي )1(» الناس وخاصتهمبني صانعي التراث من عامة

  .)2(»الواصفة لعالقة الدوال الطبيعية ومدلوالا مع الدالني ا

وهذا املفهوم هو الذي جنده يف تعريفات أقطاب التداولية فموريس 
"Moris"اتعاجل العالقة بني العالمات «:  مثال حيدد وظيفة التداولية بأ

  .)3(»ومستعملي هذه العالمات

بأا ختصص لساين يدرس كيفية استخدام «: وقد حددها اجلياليل دالش
الناس للداللة اللغوية يف صلب أحاديتهم وخطابام كما يعىن من جهة أخرى 

  .)4(»بكيفية تأويلهم لتلك اخلطابات واألحاديث

 يف  اللغةدراسة«: من هنا كان أوجز تعريف للتداولية وأقربه إىل القبول هو
 ألنه يشري إىل أن املعىن (In interaction) أو يف التواصل (In use)االستعمال 

ليس متأصال يف الكلمات وحدها، وال يرتبط باملتكلم وحده، فصناعة املعىن 
مادي، اجتماعي (تتمثل يف تداول اللغة بني املتكلم والسامع يف سياق حمدد 

  .)5(وصوال إىل املعىن الكامن يف كالم ما) لغوي

  :)6( التداوليةوتتلخص مهام

                                                                                                                                                                                     
 .151ص التداولیة، اللسانیات في بوجادي، خلیفة )2(
 .244ص دت، ،2ط ت،بیرو العربي، الثقافي المركز التراث، تقویم في المنھج، تحدید الرحمن، عبد طھ )1(
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v  ا، بل تدرس اللغةدراسة استعمال اللغة، فال تدرس البنية اللغوية يف ذا
 بأا كالم حمدد  املقامية املختلفة بالنظر إليهاعند استعماهلا يف الطبقات

صادر عن متكلم حمدد وموجه إىل خماطب حمدد وفق لفظ حمدد ويف 
 .مقام تواصلي حمدد

II. يةالتداول اللسانيات موضوعات: 

يف بلورة اللسانيات التداولية "  وسورلأوستني"يعود الفضل إىل اإلجنليزي 
اليت تم بدراسة خمتلفة الوسائل اللسانية اليت يتوافر عليها املتكلم من أجل إيصال 

  .الفعل اللغوي

 :الكالم أفعال  -أ 

وهي الفكرة األوىل اليت نشأت منها اللسانيات التداولية حيث ارتبطت    
وهي تسمية اقترحت يف سنوات الستينات «جنازها الفعلي يف الواقع اللغة بإ

قبل أن تكون مقبولة من " لرسو"من أوستني، واستأنفت من طرف 
  )1(»طرف كل اللسانيني الذين يعتدون بالنظرية امللفوظية

 1970" أوستني"لقد أثارت نظرية أفعال الكالم اليت وضع أصوهلا 
 انتباه الباحثني إىل 1979ووسع جماهلا غرايس  1972" سورل"وأقام بناءها 

وجود طبقة من األفعال ال ميكن أن تتحقق إال بواسطة اللغة، وبذلك 
نواة مركزية يف كثري من  (speech act)أصبح مفهوم الفعل الكالمي «

الفعل اللغوي ميثل وحدة " أوستني"وقد اعترب . )2(»األعمال التداولية
                                                           

)1( P. Robert, dictionnaire pratique de didactique 87 ص التداولیة، اللسانیات في بوجادي، خلیفة عن نقال. 
 .54ص العرب، العلماء عند التداولیة اوي،صحر مسعود )2(



أفعال قولية يتوسل ا حتقيق أعراض «ة، مركبة من ثالث عناصر فعلي
  ...)كالطلب، واألمر، والوعد(إجنازية 

و من مث فإنه ) كالرفض، القبول(وغايات تأثريية حتض ردود فعل امللتقى 
  .)1(»يطمح أن يكون ذا تأثري يف املخاطب ومن مث إجناز شيء ما

 :امللفوظية  -ب 

ية ريانيات السوسهي اجتاه جديد يف دراسة اللغة، يوسع من جمال اللس
وتطورت مع بنفنيست وتابعيه منطلقة من » لسانيات غري ملفوظة«اليت تعد 

 .ومستندة إىل املفاهيم التداولية اجلديدة)  كالم–لسان (تطوير جاد للثنائية 

 :احلجاج  -ج 

سلسلة من األدلة تفضي إىل نتيجة : وهو حسب املعجم الفلسفي
   .)2(واحدة أو هو طريقة عرض األدلة وتقدميها

والنظرية احلجاجية هي نظرية لسانية تم بالوسائل اللغوية وبإمكانات 
اللغة اليت يتوفر عليها املتكلم، وذلك بقصد توجيه خطاب وجهة معينة 

نتكلم بقصد "متكنه من حتقيق أهدافه احلجاجية، مث إا تنطلق من مبدأ 
  ".التأثري

  

  
                                                           

 .55ص ،السابق  المرجع )1(
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 :التفاعل والسياق_ د

فلسفة اللغوية احلديثة اليت أنشأت التداولية، وهو أحد املواضيع يف ال
سلسلة من «عرض له فالسفة اللغة وهم مييزون بني الفعل والعمل، وعرفوه 

األحداث يكون فيها عدة أشخاص هم املعنيون بوصفهم فاعلني غري 
 وبذلك تكون وظيفة اللغة حتقيق هذا التفاعل بإجناز أفعال )1(»متزامنني

القدرة التواصلية، وشروط التواصل ودور اجتماعية ويشمل دراسة 
 ...السياق

 )2(:التداولية الوظائف_ هـ

عرفت الوظائف التداولية ضمن املدونة االصطالحية للدرس التداويل 
عموما، وهي امتداد لبحوث وظائف اللغة ويتلخص مفهومها يف حتديد 

ائف مرتبطة مكونات اجلملة بالنظر إىل البنية اإلخبارية واملعلوماتية، فهي وظ
 .بالسياق واملقام، ومدى إجنازيه اللغة يف واقع التواصل

III- البنية العامة للحجاج يف التداولية: 

 :البنية االستداللية للحجة .1

إن البحث املنطقي ضمن التصور التداويل احلجاجي املعاصر يعود إىل اجلمع 
بارة عن بني مفهوم املهارة احلجاجية واحلجاج النقدي، فاحلجة املنطقية هي ع

بنية موعة من احلاالت تتمثل يف العالقة بني مقدمات ونتائج الزمة عنها 
 .بالضرورة

                                                           
 112ص التداولیة، اللسانیات فن خالل من النص علم دایك، فان )1(
 .88ص نفسھ، )2(



 :)3(البنية النقدية للحجة .2

إن البعد اجلديل للحجة يف إطار التداوليات احلجاجية ضمن ما مسي باجلدل 
ا  اعتربت يف التصور اجلديد بأا التبادالت احلجاجية اليت يتم تداوهل- احملمود–

      يف أي حوار من احلوارات، وإنتاج موعة من احلركيات قائمة على اإلقناع 
فالنظرية احلجاجية عملت على صياغة املفهوم اجلديل ... أو التفاوض أو التداول

 .للحجة، اعتماد على قواعد الكشف والنقد

 :البنية التأثريية للحجة .3

 حتديد دور كل بنية  العمل على"إن هدف التصور التداويل احلجاجي هو
يف اخلطاب احلجاجي حبيث تتجانس بعضها مع البعض اآلخر مع حماولة لتقنني 

، أما املقاربة اخلطابية احلجاجية فتهدف )1("العالقة بني كل من املقدمات والنتائج
إىل حتقيق مبدأ اإلقناع يف عملية تبادل احلجج بني املتكلم املدعي واملخاطب 

لية التواصلية، وكذا دف التداولية احلجاجية إىل التساؤل املعترض إلنتاج العم
عن مدى معرفة كل واحد منهما باآلخر والتساؤل أيضا عن النتائج واآلثار 

 .النامجة عن هذه التبادالت بني املتحاورين

 : للحجة-املغالطة –البنية السفسطائية  .4

ة لتأسيس وهي يف التصور التداويل إعادة لدراسة املغالطات السفسطائي
نظرية تداولية تراعي رصد أهم اخلروقات اليت تعيق عملية احلوار بني املشاركني 

  .يف العملية احلجاجية
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إن النظرة اجلديدة عند املناطقة تقوم على تطوير اآلليات املنطقية للحجاج، 
فاحلجاج يف النظرية التداولية هو نوع من اخلطاب أو النص الذي يكون 

 بعرض -املتكلم– حيث يقوم املدعي )2(عملية احلجاجيةكعصارة تطبيقية لل
الدليل على وجهة نظره ليقوم بإقناع الطرف اآلخر املعترض بصحة األدلة اليت 

  .يقوم بإنتاجها

 :املفاهيم األساسية للبناء احلجاجي التداويل

إن عملية االدعاء أو االعتراض هي تأسيس املطلوب  :)1(النظر وجهة .1
ها معاين حجاجية غالبا ما يشك املستمع بالقبول كوجهة نظر باعتبار

ا، فاحلجاج هاهنا هو سعي إىل إقناع املخاطب املرتاب أو املعترض 
 .بقبول الدعوى املعروضة باعتبارها وجهة نظر املتكلم

إن العملية احلجاجية هي يف األصل عبارة عن قضية أو جمموعة  :القضية .2
 .الدفاع عنهامن القضايا يتم االدعاء ا، وأيضا 

إن احلجاج حبسب التداولية احلجاجية استعمال موعة من  :العرض .3
اليت مت ) املدعي(التقنيات لتربير القضايا املطروحة من طرف املتكلم 

  .التعبري منها يف وجهة النظر املطروحة

إن التحاجج يفرض بالضرورة وجود اعتراض على وجهة نظر : االعتراض .4
اع أو دحض أطروحة من األطروحات املتكلم، حيث يتم الدف

 .واالعتراض عليها دف الوصول إىل صدق أو كذب القضية املطروحة
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  :عناصر العملية احلجاجية

إن التواصل عملية تتم بني مرسل ومرسل إليه لذا حتتاج إىل عناصر للقيام 
ا ولتحقيق التواصل، باإلضافة إىل عناصر مساعدة متولدة كالرسائل 

وذا فإن ) املرسل(ي ما يقوم بوظيفة النقل بفعل الفاعل أال هو واألصوات، أ
  .التواصل سواء أكان حجاجيا أم ال، ال بد له من توافر العوامل التالية لتحقيقه

 .إنسان مرسل .1

 .إنسان ملتقط .2

 .إقامة االتصال بني املرسل واملتلقي .3

 .لغة مشتركة .4

 .مرسلة لغوية .5

 .حمتوي لغوي .6

 :يف بناء اخلطاب احلجاجيودوره ) املتكلم(املرسل  -1

حبسب أحواله عن قصده وإرادته ... واملرسل هو الذي وقع الكالم
  .)1(واعتقاده، وغري ذلك من األمور الراجعة إليه حقيقة أو تقديرا

هلذا اهتم علماء اللغة والبالغة به ألنه قارئ القرآن وخطيب األمة 
مؤثر يف املتلقينيوشاعر القوم، وهذه التشريفات حباجة إىل لسان فصيح ب .  
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فاملتكلم الفصيح هو من غابت فيه العيوب الكالمية، اليت من شأا أن 
تعيق عملية التواصل، فيذم صاحبها يف خطابه العادي، ويزداد عليه الذم يف 

  .اخلطاب اجلديل

وهم يذمون احلصر ويؤنبون الغي، فإن تكلفا مع «: يقول اجلاحظ
ناظرة البلغاء، تضاعف عليهما الذم وترادف ذلك مقامات اخلطباء وتعاطيا م

 ولذلك على املتكلم أن يتفادى هذه العيوب ليحقق )1(»عليهما التأنيب
  .غرضه يف نفس املتلقي ويساعده على التصديق واإلقناع

فاملتكلم ميثل منتج اخلطاب صاحب نية التواصل واملسؤول الفكري 
لعملية التواصلية، وقد اهتم والقانوين عن إنتاج اخلطاب وعن جناح أو فشل ا

اجلاحظ مبختلف الكفاءات اخلاصة باملتكلم واليت متكنه من التأثري يف متلقي 
  .اخلطاب

إن لظروف االجناز دورا هاما وفعاال يف بناء اخلطاب اإلقناعي، فاإلجناز 
للسامعني قطعة نصية موجزة حمكمة البناء، ) املتكلم(البليغ يعين أن يقدم 

احها واختتامها، شديدة اإلبالغ، خفيفة يف تأثريها وإقناعها، ال بليغة يف افتت
  .متلها اآلذان وتتعلق ا القلوب وتتأثر ا النفوس
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 :املتلقي ودوره يف إنتاج اخلطاب احلجاجي/ املرسل إليه  -2

املرسل إليه هو الذي وقع عليه أو إليه الكالم، هلذا البد عليه أن يساهم 
اصلية، بإصغائه احلسن وتدخالته يف إعانة املتكلم يف جناح العملية التو

  .)1(»فنشاط القائل على قدر فهم السامع«لتوضيح مقصديته 

ولقد اهتمت البالغة العربية القدمية باملخاطب وأعطته بعض ما 
  :يستحقه بالنظر إىل دوره يف عملية التواصل ويتجلى ذلك من خالل ما يلي

لى موقف السامع كتقسيمها للخرب إا يف كثري من األبواب تعتمد ع §
 .ابتدائي، وطليب، وإنكاري وما إىل ذلك: إىل

 -شعر أو نثر–اعتربت البالغة املتلقي هو احلاكم على الرسالة اللغوية  §
من حيث مستواها الفين إذ ال ميكن أن يظهر مستواها إال من خالل 

 .املتلقي

 خطابه سواء على إن البالغة ما فتئت تذكر املتكلم مبراعاة السامع يف §
مستوى اللغة أو التقنيات املستعملة أو على مستوى املقام وذلك 

 ...)الوقت املنسب، املكانة العلمية واالجتماعية(مبراعاة 

 :املقام ودروه يف إنتاج اخلطاب احلجاجي -3

فهما سكونياً، قالبياً، ) مقتضى احلال(أو ) املقام(لقد فهم البالغيون  “
فهذه املقامات مناذج جمردة وأطر عامة ... كل مقام مقالل: منطيا مث قالوا
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فالذي أقصده باملقام ليس إطارا وال قالبا، إمنا هو مجلة ... وأحوال ساكنة
  . )1(”املوقف املتحرك االجتماعي الذي يعترب املتكلم جزء منه

وقد ارتبط سؤال املناسبة املقامية التداولية يف أجلى صوره بالبحث عن 
ية إقناعية خطابية، كما ارتبط من جهة أخرى مبالءمة العبارة فعالية علم

التداولية اللسانية يف مقابل (للمقاصد ضمن نظرية النظم اإلعجازي 
، وقد نظر البالغيون العرب إىل املقام نظرة منطية، يقول )2()اإلقناعية النصية

وإذا كان موضوع الكالم على اإلفهام فالواجب أن تقسم «العسكري، 
ات الكالم على طبقات الناس فيخاطب السوقي بكالم السوقة، طبق

والبدوي بكالم البدو، وال يتجاوز به عما يعرفه إىل ماال يعرفه فتذهب 
  )3(»فائدة الكالم، وتعدم منفعة اخلطاب

  :واملستمع) الـمحاج(العالقة بني املتكلم 

اخلطاب، إن معرفة العالقة املوجودة بني املتكلم واملستمع حتدد طبيعة 
ذلك أن مبعرفة املتكلم احملاجج وما يتصف به من صفات تساعد كثريا على 

 الشروط اليت -يف هذا الشأن–إبراز الطبيعة احلجاجية للخطاب وال يقصد 
 كي يؤثر يف اآلخرين وإمنا -واليت ال بد منها–جيب أن تتوفر يف احملاجج 

ن اقابل فهي صفات معروفة من ذي قبل عن شخصية املتكلم، وبامل
للمستمع دوراً بارزا يف حتديد مالمح احلجاج إذ يعد سببا يف إنشائه إىل 

أن " بريملان"، وقد أكد )احملاجج(جانب موضوع اخلالف بينه وبني املتكلم 
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احلجاج متغري حبسب تغري الشخص الذي يوجه إليه هذا احلجاج، وقد 
أقدار املعاين وأقدار أشار اجلاحظ يف البيان والتبيني ألمهية املوازنة بني 

ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار املعاين ويوازي بينها «: السامعني إذ يقول
وبني أقدار املستمعني وبني أقدار احلاالت، فيجعل لكل طبقة من ذلك 
مقاما حىت يقسم أقدار الكالم على أقدار املعاين ويقسم أقدار املعاين على 

  .)1(»...ى أقدار تلك احلاالتأقدار املقامات وأقدار املستمعني عل

فاحلجاج يستعمل مقدمات وتربير ودعامة انطالقا من تصوره لطبيعة 
املستمع الذي يوجه إليه اخلطاب فتمكن لذلك من حتديد مالمح /املخاطب

  .احلجاج، من خالل جمموعة من الصفات اليت متيزه عن غريه من املستمعني

تظهر يف تقابل ) املستمع(قي إن العالقة اليت تربط بني احملاج واملتل
  :الصفات بني كال الطرفني واليت ميكن حتديدها يف ما يلي

 .الثقافة واملرتلة العلمية واالجتماعية -

 .السن -

 .املعتقدات الدينية واألخالق -

 .طرائق التعامل مع اآلخرين عند كل طرف منهما -

نة، إن اجلانب التداويل للحجاج يظهر من خالل استعمال بنية لغوية معي
تتحكم فيها ضوابط خارجية عن هذه البنية وتدفع باملتلقي إىل فعل معني سواء 
على مستوى سلوكاته أو على مستوى قناعاته وأفكاره وبالتايل ترتسم بنية 
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 وآخر "فعل إجنازي" و" فعل لفظي":احلجاج يف شكل فعل كالمي مؤلف من
  ."أوستني" حسب رؤية "تأثريي"

علمية واملعرفية من خالل موضعه داخل اخلطاب، فاحلجاج يستمد مكانته ال
ومن خالل طرائق قابلية ما يتحمله القول، لذلك أولت علوم اللغة احلديثة 
التحليل احلجاجي مكانة فائقة وخصوصا لدى علماء التداولية الذين يهتمون 

  .بدراسة امللفوظ داخل السياق ال خارجه

 اللغة اليت تم بدراسة وتستند هذه الدراسات احلديثة اخلاصة بعلوم
استعماالت اللغة ووضعيتها داخل النشاط احلجاجي إىل أعمال نظرية أفعال 

وتقوم على حتديد وضعية أفعال اللغة يف العملية " سورل"و" أوستني"الكالم مع 
احلجاجية يف بعدها التداويل، وهي بالضرورة حتتاج إىل نظرية تقوم على متييز 

  .اال لغوية حجاجية يف بعدها اللساين التداويلاأللفاظ باعتبارها أفع

وعموما فإن الدراسات اللسانية احلجاجية التداولية تتموقع حسب التقسيم 
  :التايل

  .اليت تشمل دراسة كل من الصوتيات والصرفيات والتراكيب: التركيبات
  .اليت ختتص بالعالقة اليت جتمع الدوال ملدلوالا: الدالليات
  .م بالعالقة بني الدوال الطبيعية ومدلوالا وبني الدالني ات: التداوليات

  
  
  



  
 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  
  
  

  



  آليات احلجاج يف القرآن الكرمي
  

  داللة احلجاج يف القرآن: أوال
I. احلجاج 

II. اجلدل 
III. املناظرة 

  اآلليات احلجاجية: ثانيا
I. األساليب البالغية 

II. األساليب اللغوية 
III. األساليب شبه املنطقية 

 يالسلم احلجاج  . أ
 الروابط احلجاجية  . ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :دــــــمتهي      

إن القرآن الكرمي هو أول كتاب علم العرب كيف يستنبطون األحكام 
العقلية املبنية على مقدمات صحيحة، فدعاهم إىل استخدام عقوهلم للتوصل إىل 

  .حقائق الظواهر، واعترب استخدام العقل مبدأ أساسيا يف اإلميان الصحيح

 يف دراسة اآلليات احلجاجية يف كتاب اهللا املبني، كان من وقبل املضي
الضروري أن نركز على املعطيات األساسية اليت يتأسس عليها اخلطاب القرآين 
واليت جعلت منه خطابا حجاجيا بدرجة أوىل، فقد متيزت آيات القرآن الكرمي 

 وذلك بأساليب حجاجية تعتمد على إعمال العقل والتفكري والربهان واحلجة،
  :لرد الرأي برأي أقوى منه واحلجة حبجة أبلغ منها، وتتمثل هذه املعطيات يف

اخلطاب القرآين يسعى إىل اإلقناع، فيأخذ بعني االعتبار يف كل القضايا    - أ
 .املعطاة كل ما ميكن أن يعتقده املتلقي منذ البداية

 اخلطاب القرآين الكرمي هو خطاب موجه إىل خماطب كوين، أي أنه ال  - ب
يتوسل متلقيا معينا يف زمان أو مكان خمصوصني، وإمنا هو خطاب موجه إىل 

 قُلْ يا ﴿: البشرية مجعاء، فهو غري مقيد بزمان أو مبكان معني قال تعاىل
أَيها الناس ِإنِّي رسولُ اِهللا ِإلَيكُم جِميعا الِّذي لَه ملْك السماواِت 

 ﴾واَألرِض 
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وقد استطاع القرآن الكرمي يف هذا اإلطار أن يؤثر على النفوس، ويستميل 
 .العقول من أجل التدبر يف آياته ومعجزاته من أجل االقتناع مبقاصده

ال كونية القرآن الكرمي جعلته يقوم على توظيف أساليب متنوعة يف التبليغ   - ت
 تتأس على الفهم واإلفهام فحسب بل تتعداه إىل التأثري واستمالة اآلخرين، 

واستنهاض ملَكتهم، وجعلهم ينخرطون يف احلركة الفكرية املوجودة يف   - ث
 اخلطاب القرآين، وهذا ما جيعل النص القرآين يفترض يف طرحه للقضايا 

 .الدينية وجود متلق مفترض أو فعلي، يستدعي حماجته وإقناعه  - ج

  :داللة احلجاج يف القرآن الكرمي: أوال

I. احلجاج: 

إن البحث عن احلجاج يف الثقافة العربية اإلسالمية هو القراءة الدقيقة 
للتراث العريب، وإن كانت البالغة العربية تكشف عن أسس هذا الدرس، إال أن 
البحث يف احلجاج إنتاجا وتنظريا قد تعدى الدرس البالغي إىل فروع أخرى 

ا الفكر، ذلك أن التنظري للحجاج مل يقع كله داخل جمال البالغة كما من هذ
حدث مع أرسطو وإمنا تعداها لتتقامسه فروع أخرى، كعلوم القرآن، وعلم 

  ...التفسري، وعلم أصول الفقه، الفلسفة، وعلم الكالم

وبعود تسرب احلجاج هلذه الفروع، إىل تقامسها لفن اخلطابة باعتبارها فنا 
  .ى جماة اجلمهور ومحلهم على اإلقناعقادرا عل



         للزركشي " الربهان يف علوم القرآن" كتب علوم القرآن مثل تتعرض
للسيوطي جلدل القرآن باعتباره علما من علومه " اإلتقان يف علوم القرآن"و 

" احلجاج" "احملاجة"كما تستخدم ألفاظ " اجلدل"مقام " احلجاج"وتقيم لفظة 
  .لى أا مرادفة للجدلع" االحتجاج"

كما تعرضت كتب التفسري إىل بيان آلية اإلقناع يف اخلطاب القرآين 
من خالل القرآن الكرمي فقد جاء يف " جدل" "حجاج"وتفسريه داللة لفظيت 

 أَلَم تر ِإلَى ﴿: يف قوله تعاىل" حاج"تفسري التحرير والتنوير إشارة إىل معىن 
 أن آتاه اهللا الملك إذ قال إبراهيم ي ربِهالِّذي حاج ِإبراِهيم ِف

 قال إبراهيم فإن أميتربي الذي يحي و ويميت قال أنا أحي و
اهللا يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي 

                                                .﴾ كفر واهللا اليهدي القوم الظلمين
   ]258البقرة[

اج خاصم، وهو فعل جاء على زنة املفاعلة، وال يعرف حلاج يف معىن ح «
االستعمال فعل جمرد دال على وقوع اخلصام، وال تعرف املادة اليت اشتق منها، 

مع أن حاج ال يستعمل (..) ومن العجيب أن احلجة يف كالم العرب الربهان 
  . )1(»غالبا إال يف معىن املخاصمة

 تجاِدلْ عِن الَِّذين يختانونَ ولَا ﴿: اىلوقال يف شأن اجلدل يف قوله تع
 مهفُس107النساء[      ﴾ اهللا اليحب من كان خوانا أثيما إنأَن[  
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واادلة مفاعلة من اجلدل وهو القدرة على اخلصام واحلجة فيه، وهي « 
" احلجاج"و " اجلدل"، فاجلامع بني لفظي )2(»منازعة بالقول إلقناع الغري برأيك

يف القرآن " احلجاج"هو املخاصمة، وسنحاول من خالل هذا الفصل تتبع داللة 
الكرمي، إذ أننا ندرك أن أي مصطلح قرآين مهما شابه غريه أو قاربه يف داللته 
فله خصائصه املميزة له عن غريه باعتباره كائنا لفظيا ومفهوميا له قيمته الفردية 

ن مفهوم احلجاج وسياقاته يف القرآن وكينونته االصطالحية، فنتساءل بذلك ع
الكرمي وبذلك تتضح الفروق االصطالحية وتتضح الدالالت األصلية للمفهوم 
يف ظل داللة الوحي اليت تبقى املرجعية النصية التأسيسية للحجاج يف اللغة 

  .واالصطالح

ومشتقاا يف القرآن الكرمي يف ثالثة وثالثني ) ج-ج-ح(لقد ورد جذر 
   :)1(كن بياا يف اجلدول التايلموضعا، ومي
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 رقم اآلية السورة اآليــــة

﴿ِهأَلَمبِفي ر اِهيمرِإب اجِإلَى الَِّذي ح ر258 البقرة ﴾ ... ت 

﴿نالِْعلِْمفَم ِمن اَءكا جِد معب ِفيِه ِمن كاج61 آل عمران ﴾...  ح 

﴿لَمفَقُلْ أَس وكاجِللَِّه فَِإنْ ح ِهيجو 20 آل عمران ﴾... ت 

﴿ِبِه ِعلْم ا لَكُمِفيم متجاجلَاِء حؤه متا أَن66 آل عمران ﴾...  ه 

﴿همقَو هاجح80 األنعـام ﴾...  و 

﴿ .. كُمبر دِبِه ِعن وكُماجح76 البقرة ﴾... ِلي 

 139 البقرة ﴾. .. قُلْ أَتحاجوننا ِفي اللَِّه﴿

﴿اِهيمرونَ ِفي ِإباجحت اِب ِلملَ الِْكت65 آل عمران ﴾...  يا أَه 

﴿.. ِبِه ِعلْم لَكُم سا لَيونَ ِفيماجحت 66 آل عمران ﴾... فَِلم 

﴿ .. كُمبر دِعن وكُماجحي 73 آل عمران ﴾  ...أَو 

 80 األنعـام ﴾...للَِّهقَالَ أَتحاجوني ِفي ا ..﴿

 16 الشورى ﴾ والذين يحاجون في اهللا ﴿

 47 غافر ﴾ وِإذْ يتحاجونَ في الناِر ﴿

 150 البقرة ﴾... ِلئَلَّا يكُونَ ِللناِس علَيكُم حجةٌ ..﴿

 165 النساء ﴾ ... يكُونَ ِللناِس علَى اللَِّه حجةٌ بعد الرسِلِلئَلَّا..﴿

 83 األنعـام ﴾ ... وِتلْك حجتنا َآتيناها ِإبراِهيم علَى قَوِمِه﴿

 149 األنعـام ﴾  ... قُلْ فَِللَِّه الْحجةُ الْباِلغةُ﴿

 15 الشورى ﴾...  حجة بيننا وبينكُما لَ﴿

 16 الشورى ﴾ حجتهم داِحضةٌ ِعند ربِِّهم ﴿

 25 اجلاثية ﴾...  حجتهم ِإلَّا أَن قَالُوا ما كَانَ﴿

ومن خالل هذا اجلدول يتبني أن جمموع املواضع اليت ورد فيها املصطلح 
يف اثين عشر موضعا يف ) حجج(بلغ عشرين موضعا، وقد وردت " احملاجة"مبعىن 
  .الذي هو الشعرية وموضع واحد يف معىن السنوات" احلج"معىن 



آن الكرمي مفهوم معرب عنه بأشكال من العبارات أما احلجاج يف القر
واألساليب اليت تدل على احلوار ودف إىل اإلقناع بالرباهني واألدلة العقلية 

وقد مجع القرآن الكرمي الدالالت املختلفة ملفردة احلجاج «والكونية والفطرية، 
 ؛ فيصبح األمر أكثر وضوحا عندما"احلجة البالغة: "يف صميمه جامعة هي

نتساءل عن وجوه التمايز والتداخل والتشابه بني احلجاج ومفردات أسرته 
  )1(»املفهومية

  :)2(ولعل جمموع ما أمكن رصده من تلك املفردات ما يلي
ويكاد يرادف احلجاج، مث أنه وارد يف القرآن الكرمي ورودا : اجلدل .1

 .إذ ورد يف تسعة وعشرين موضعا" احلجاج"يكاد مساويا لورود لفظ 
 .مبعىن التخاصم، اخلصام، وهو قليل الورود يف القرآن الكرمي: خاصمةامل .2
 .يكاد يكون مرادفا للجدل: املراء .3
من احملاورة واحلوار، وتغلب عليه صورة الكالم املتبادل بني : التحاور .4

 .طرفني يف أسلوب ال تقصد به اخلصومة
 .إذ تعد عنصرا حموريا يف تعريف اجلدل واحلجاج: املنازعة .5
نظرا لقربه من لفظ " اجلدل"وسنحاول التركيز على لفظ  :فاخلال .6

 .من حيث حجم الورود ومن حيث الداللة" احلجاج"
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II. ـدلـــاجل: 

شد الفتل وجدلت احلبل أجدله جدالً إذا شددت فتله، "يف عرف اللغة 
  .)1("وفتلته فتال حمكما

  .)2(»جدله أي ألقاه على اجلدالة وهي األرض«: وقال الزخمشري

املعىن اللغوي للجدل هو الشد والفتل واإللقاء، فكل واحد من املتجادلني ف
يعمل على شد رأيه وإحكامه مبا يقدمه من أدلة وحجج بتأييده ومبا يكشفه من 

  ."اادلة"وهن رأي خصمه، وقد مسيت به إحدى سور القرآن الكرمي 

 قوله دفع املرء خصمه عن إفساد«: وجاء يف كتاب التعريفات للجرجاين
حبجة أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كالمه، وهو اخلصومة يف احلقيقة وهو 
القياس املؤلف من املشهورات واملسلمات، والغرض منه إلزام اخلصم وإقحام من 

  .)3(»هو قاصر عن إدراك مقدمات الربهان

يف القرآن الكرمي، يظهر أن أغلبها يكون يف " جدل"واملتتبع لورود لفظة 
 ﴿: ، أو غري ادي كقوله تعاىل يف سورة الكهف# املرضي عنهاملوضع غري

لَقَدانُ وسكَانَ الِْإنثٍَل وكُلِّ م اِس ِمنَآِن ِللنذَا الْقُرا ِفي هفْنرص 
أَكْثَر شيٍء جدلًا وما منع الناس أَنْ يؤِمنوا ِإذْ جاَءهم الْهدى 

بوا رِفرغتسيوس مهأِْتيِإلَّا أَنْ ت مةُهلًا نقُب ذَابالْع مهأِْتيي أَو ِلينالْأَو 
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وما نرِسلُ الْمرسِلين ِإلَّا مبشِرين ومنِذِرين ويجاِدلُ الَِّذين كَفَروا 
ا أُنماِتي وذُوا َآيخاتو قوا ِبِه الْحِحضداِطِل ِلياِبالْبوزوا هِذر ﴾                    

  ]56- 54الكهف [   

          ﴾ وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق ﴿: وقوله تعاىل
    ] 5غافر[

  .جدل مذموم، وآخر حممود: وهو على نوعني

         :وقد جاء يف تفسري التحرير والتنوير يف شأن اجلدل عند تفسري قوله تعاىل
 إن اهللا اليحب من كان  عِن الَِّذين يختانونَ أَنفُسهم ولَا تجاِدلْ ﴿

  ]107النساء [                                                ﴾  ...خوانا أثيما

واادلة مفاعلة من اجلدل وهو القدرة على اخلصام واحلجة فيه، وهي «
املخاصمة : آخر اادلة وقال يف موضع )1(»منازعة بالقول إلقناع الغري برأيك

 ذهب عن فلما ﴿: بالقول وإيراد احلجة عليه فتكون يف اخلري كقوله تعاىل
  ﴾   قَوِم لُوٍطي ِفيجاِدلُناإبراهيم الروع وجاءته البشرى 

   ]74هود [                                                                    

 ما يجاِدلُ ِفي آياِت اهللا ِإالَّ الَِّذين ﴿: قال الرازي عند قوله تعاىل
  ]4غافر[                           ﴾كَفَروا فَلَا يغررك تقَلُّبهم ِفي الِبالَد 
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جدال يف تقرير احلق وجدال يف تقرير الباطل فهو مذموم، : اجلدال نوعان" 
الم، قال تعاىل خماطبا النيب أما اجلدال يف تقرير احلق فهو حرفة األنبياء عليهم الس

  ]125النحل [                  ﴾ وجاِدلْهم ِبالتي ِهي أَحسن ﴿ السالم عليه

 نوح قَد جادلْتنا يا قالوا ﴿أم قالوا لنوح  :  وقال حكاية عن الكفار
 ]32هود [ ﴾  فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقينفَأَكْثَرت ِجدالَنا

  : تعاىل قال حيث اآلية ذه املراد وهو مذموم، فهو الباطل تقرير يف اجلدال ماوأ
 موضع يف وقال ]4غافر [  ﴾ في آيات اهللا إال الذين كفروا جادلماي ﴿

   )1(]5غافر [                 ﴾ ِبالباِطِل ليدِحضوا ِبِه الحق ادلُواج و﴿:آخر

ار احلق وهي املناظرة املستحبة وهي  من اجلدال جاء إلظهفالقسم األول
  .﴾ وجاِدلْهم ِبالتي ِهي أَحسن ﴿: اادلة املطلوبة يف القرآن يف قوله تعاىل

  ]125النحل [                                                              

أيضا فمذمومة وهي اجلدال يف تقرير الباطل وهذا املعىن : أما القسم الثاين
  .ينطبق على احملاجة
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III. املنـاظـرة: 

أن النون والظاء والراء أصل “: جاء يف معجم مقايس اللغة البن فارس
  . )1 (“صحيح يرجع إىل معىن واحد، فهو تأمل الشيء ومعاينته

  .)2(”النظر تأمل الشيء بالعني“: وجاء يف اللسان

الفكر فيه وتقديره، هو تأمل الشيء ومعاينته و) للمناظرة(فاملعىن اللغوي 
  .وقياسه وهذه املعاين اللغوية كلها ال خترج عما ترمي إليه املناظرة

،واملفاعلة إثارة الفعل أو حتريك الفعل بني "مفاعلة"واملناظرة على وزن 
  )3(اثنني

 حيث جعلت )4 ("ناظَره مناظرة، مبعىن جادله جمادلة"وذكر أن املناظرة 
  .املناظرة جدال

ناظر فالن فالنا، صار نظريا له، وباحثه “): جم الوسيطاملع(وجاء يف 
وباراه يف احملاجة، والشيء بالشيء، جعله نظريا له، ويقال، داري تناظره داره، 

نظر بعضهم إىل بعض، ويف األمر جتادلوا، وتراضوا، : تقابلها، تناظر القوم
  )5(”اادل باملثل: تتقابل، واملناظر" دورهم تتناظر: "ويقال

ن شروط املناظرة أن يكون الطرفان على درجة متقاربة من العلم وم
  .واملكانة
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كما عرفت بأا هي احملاورة بني فريقني حول موضوع، لكل منهما وجهة 
نظر فيه ختالف رأي اآلخر، فيحاول إثبات وجهة نظره وإبطال وجهة نظر 

  .خصمه، مع رغبة يف ظهور احلق

وإن كانت  –حلجج املنطقية فقط واملناظرة يف حقيقتها ليست صراع ا
 فهي يف القرآن الكرمي عمل أديب رفيع -كذلك يف أغلب مناظرات الفالسفة

  .املستوى يستقى منه

فاملناظرة تقوم على مقارعة : وذا يتضح وجود عالقة بني اجلدل واملناظرة
احلجج، فكل يرغب يف نصرة رأيه وإبطال رأي خصمه، فطرفا املناظرة 

صول إىل احلق، فاجلدال هاهنا، وسيلة للوصول إىل احلق وبالتايل يتجادالن للو
  .هو وسيلة يف املناظرة، فاملناظرة جدال باليت هي أحسن

وما ميكن استخالصه من التعريفات اخلاصة باحلجاج يف خمتلف الثقافات 
اإلنسانية هو أن العملية التواصلية بني البشر جبميع أشكاهلا التعارفية، أو 

ة، الناجتة عن التدافع الفكري أو املذهيب، أو الصراع بني املصاحل، قاسم التنافسي
مشترك بني تلك الثقافات، وأداة منهجية هلا قواعدها وأدبياا وحدودها 
األخالقية واللغوية، ال ميكن االستغناء عنها يف احلوار واملناظرة، ولذا عد احلجاج 

نه السبيل إىل معرفة االستدالل ومتييز علما من أرفع العلوم قدرا وأعظمها شأنا أل
احلق من الباطل، ولوال تصحيح الوضع يف اجلدل ملا قامت حجة، وال علم 

  . )1(الصحيح من السقيم وال املعوج من املستقيم

  
                                                           

 .82ص ،2006 األولى، الطبعة الرباط، اآلداب، كلیة منشورات ووظائفھ، ومجاالتھ طبیعتھ التحاجج النقاري، حمو )1(



  آليـات احلـجاج يف القـرآن الكـرمي: ثـانيـا

I. األساليب البالغية: 

ادها االستمالة والتأثري عن تعد البالغة آلية من آليات احلجاج، وذلك العتم
أي إقناع املتلقي عن طريق : طريق احلجاج بالصورة البيانية واألساليب اجلمالية
  .استمالة تفكريه ومشاعره معا حىت يتقبل قضية ما

ويعتمد اخلطاب يف احلجاج على تقنيات خمصوصة ال ختتص مبجال من “
هلا، إذ خيتار حججه ااالت دون غريه، فهي مطاوعة حسب استعمال املرسل 
، ويعمد املرسل إىل )1(”وطريقة بنائها مبا يتناسب مع السياق الذي حيف خبطابه

توظيف هذه اآلليات واألساليب البالغية خبصائصها وإمكانياا االقناعية، فتكون 
مبثابة قوالب تنظم احلجج، فتعينه على تقدمي حججه يف اهليكل الذي يتناسب 

  .والسياق الذي ترد فيه

واألساليب البالغية قد يتم عزهلا عن سياقها البالغي ليؤدي وظيفة ال “
مجالية، بل تؤدي وظيفة إقناعية استداللية، من هنا يتبني أن معظم األساليب 
البالغية تتوفر على خاصية التحول ألداء أغراض تواصلية والجناز مقاصد 

  .)2(”حجاجية

 حسب –احلقيقة وطريق ااز فاملتكلم له طريقان لتبليغ مقاصده، طريق 
ضرب أنت تصل منه إىل الغرض : الكالم على ضربني«:  فيقول–رأي اجلرجاين 

بداللة اللفظ وحده وذلك إذا قصدت أن خترب زيد مثال باخلروج على احلقيقة 
                                                           

 . 476ص الخطاب، استراتیجیات ي،الظفر الھادي عبد )1(
 .50ص ،2008 ،1ط سوریة، والنشر، للطباعة صفحات ونصوص، ومداخل والحجاج التداولیة لحباشة، صابر )2(



وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ ... خرج زيد  : فقلت
 معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة مث جتد وحده ولكن يدلك اللفظ على

لذلك املعىن داللة ثانية تصل ا إىل الغرض، ومدار هذا األمر الكناية واالستعارة 
  . )1(»والتمثيل

تضمني اخلطاب دالالت غري حرفية، تضمن «كما أن املخاطب يسعى إىل 
ريقة من طرائق له التأثري واإلقناع، وذلك عن طريق استعمال ااز الذي يعد ط

إثبات املعىن وإقامة دليل عليه، وااز يعوض احلقيقة يف تصوير املعىن وتقدميه 
  .)2(»تقدميا حسنا دون أن ينتج عن عملية التعويض هذه تغري يف املعىن احلقيقي

 :االستعــارة .أ 

إن االستعارة من وسائل احلجاج اليت ميارس املتكلم من خالهلا نوعا من 
فقد حصل من هذا الباب أن االسم «: والتأثري، يقول اجلرجاينالضغط لإلقناع 

املستعار كلما كان قدمه أثبت يف مكانه، كان موضعه من الكالم أضمن به، 
وأشد حماماة عليه، وأمنع لك من أن تتركه وترجع إىل الظاهر بالتشبيه فأمر 

  . )3(»التخيل فيه أقوى، ودعوى املتكلم له أظهر وأمت

لية ذهنية تقوم على التقريب بني موضوعني وذلك بالنظر إىل فاالستعارة عم
أحدمها من خالل اآلخر، وتكتسب االستعارة تداوليتها من التأثري الذي حتدته يف 
املتلقي يف سياق معني فتكون أكثر إثارة النتباه املتلقي وأكثر قدرة على التأثري 

  .لوففيه بقدر ما حتققه من غرابة واحنراف عن العادي واملأ
                                                           

 .173ص الھنداوي، الحمید عبد تحقیق اإلھجاز، دالئل الجرجاني، )1(
 .459ص القرآن، في الحجاج صولة، اهللا عبد )2(
 .279ص البالغة، أسرار الجرجاني، )3(



زاوية نظر حجاجية راجعة إىل أصل واحد، وهو أن يعدل “فاالستعارة من 
" ب"واليت هي معلومة قدمية إذا كانت " أ"اليت هي معلومة جديدة إىل " ب"عن 

   )1(”متثل إمجاال حكما هو موضوع اعتراض بطريقة أو بأخرى

  إذن هو شجاع          هـو أســد 

         ذلك أن كل أسد شجاع    

  إذن هو كـرمي          كثري الرمادهو 

    ذلك أن كل كرمي يكون كثري الرماد

مثل هذه احلجة النامجة عن االستعارة تظهر فعاليتها احلجاجية يف أا متثل 
درجة أعلى يف اإلقناع من درجة املعىن احلقيقي الذي جاءت تسد مسده، 

  :فيمكن بذلك أن نترقى ا يف احلجاج على النحو التايل

  

  

  

  

وقد نص الرماين صراحة على أن أسلوب االستعارة أقوى وأبلغ من أسلوب 
وكل استعارة حسنة فهي توجب بالغة بيان ال تنوب منابة «: احلقيقة حيث قال

احلقيقة، وذلك أنه لو كانت تقوم مقام احلقيقة، لكانت أوىل به، ومل جتر 
                                                           

 .1/41 ومجاالتھ مفھومھ الحجاج علوي، إسماعیلي حافظ )1(

 فاحذروه

 أسد بل

 كرمي هو شجاع هو

 بل حبر

 فاقصدوه



هي أصل الداللة على املعىن يف االستعارة، وكل استعارة فال بد هلا من حقيقة، و
 والشاهد على ذلك ما جاء يف القرآن الكرمي من االستعارة على جهة )1(»اللغة

البالغة، وما حتدثه من تأثري يتداعى إىل القلوب والنفوس عند مساع التعبري 
 اللَّه علَى ختم ﴿: باأللفاظ اليت دخلتها االستعارة، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل

        ﴾  وِبِهم وعلَى سمِعِهم وعلَى أَبصاِرِهم ِغشاوةٌ ولَهم عذَاب عِظيمقُلُ
 فكأن هؤالء الكفار من شدة الكفر واإلعراض عن احلق ورفضه جعل ]7البقرة [

  .على قلوم ختم وغطاء حبيث ال يصل إليها اإلميان

  ﴾ِمن عمٍل فَجعلْناه هباًء منثُورا  ِإلَى ما عِملُوا وقَِدمنا ﴿: قوله تعاىل

  ] 23الفرقان [                                                                 

قد حققت يف اآلية داللة ال ميكن استيعاا يف " قدمنا"فاالستعارة يف لفظ 
آن التعبري فاالستعارة يف اآلية هي اليت كشفت أصالة ما يريد القر«لفظ آخر 

عنه، وكشف عن إحيائية جديدة يف اآلية، حبيث يصبح لفظ االستعارة متميزا وال 
يسد مسده لفظ آخر، ال حيس ا السامع يف االستعمال احلقيقي، وبذلك بلغت 

  .)2(»مرتبة االستعارة يف القرآن الكرمي مرتبة اإلعجاز

  :ومن أمثلتها أيضا

  ﴾ يلُ نسلَخ ِمنه النهار فَِإذَا هم مظِْلمونَ لَّهم اللَّوآيةٌ ﴿: قوله تعاىل

  ]37يس[                                                                    

                                                           
 http://www.bayan_elquran.net الرماني/ القرآن في االستعارة االلكتروني، الموقع )1(
 .www.bayan.elquran.net. القرآن في االستعارة ملیكة، حفان )2(
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وهو كشط اجللد عن الشاه وحنوها " السلخ: "استعري يف اآلية الكرمية«
ى كل منهما من إلزالة ضوء النهار عن الكون قليال قليال، جبامع ما يترتب عل

ظهور شيء كان خفيا، فبكشط اجللد يظهر حلم الشاه، وبغروب الشمس تظهر 
  .)1(»الظلمة

  ]18التكوير [            ﴾  ِإذَا تنفَّسوالصبِح ﴿: وقوله يف موضع آخر

 :التمثيل   .ب 

هو طريقة حجاجية تعلوا قيمتها على مفهوم املشاة «: يقول بريملان
يرتبط التمثيل بعالقة املشاة دائما، وإمنا يرتبط بتشابه املستهلك، حيث ال 

  .)2(»العالقة بني أشياء ما كان أن تكون مترابطة

ال أحد ينازع أن “من األدوات احلجاجية ) طه عبد الرمحن(وقد جعله 
آليات التمثيل من أوسع الطرق االستداللية استعماال ومن أشدها تأثريا يف 

  .)3(”اخلطابات اإلنسانية

وجند ابن سنان اخلفاجي يتحدث عنه ضمن االستدالل بالتمثيل ويذكر أنه 
  .)4(”يزيد يف الكالم معىن يدل على صحته بذكر مثال له“

                                                           
       الكریم القرآن في االستعارة روائع من )1(

http:// www. Forms. Jedrh com//t7167html. 
 

)2( Perilman, traite de l’argumentation P : 50  91 ص نغیر نتواصل عندما عشیر، السالم عبد عن نقال. 
 174ص التراث، تقویم في المنھج تجدید الرحمن، عبد طھ )3(
 .149ص اج،الحج علوي، إسماعیلي حافظ عن نقال ،275ص الفصاحة، سر الخفاجي، سنان ابن )4(



يف حني جند أن أبا هالل العسكري يتحدث عنه ضمن االستشهاد 
وهو أن تأيت مبعىن مث تؤكده مبعىن آخر جيري جمرى االستشهاد «: واالحتجاج

  .)1(»هواحلجة على صحت

كما جند اجلرجاين يدرج التشبيه الضمين يف وسائل احلجاج، وجيعله حتت 
 دون التشبيه، والتمثيل هو مقابلة جزء جبزء مع -عنده– الذي هو ♦مظلة التمثيل

  : فيقول-وهذا هو الفارق بينه وبني التشبيه العادي-تعدد وجه الشبه 

اء يف أعقاب املعاين، أو واعلم أن مما اتفق العالء عليه أن التمثيل إذا ج«
برزت هي باختصار يف معرضه ونقلت عن صورها األصلية إىل صورته، كساها 
أة، وكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشب من نارها وضاعف من قواها يف 

فإذا كان مدحا كان أى وأفخم، ... حتريك النفوس هلا، ودعا القلوب إليها
وإذا كان حجاجا كان  ... كان ذما أوجعوإذا ... وأنبل يف النفوس وأعظم

  .)2(»برهانه أنور، وسلطانه أقهر، وبيانه أر

ويعد احلجاج التمثيلي هو األنسب للخطاب اللغوي وللمتلقي، ويرى حممد 
يف اخلطابة مقام االستقراء يف املنطق، واملثل حجة ... يقوم«: العمري أن املثل

ها ويراد االستنتاج اية أحدمها بالنظر إىل تقوم على املشاة بني حالتني يف مقدمت
  .)«)3اية مماثلها

  
                                                           

 .416ص ،الصناعتین العسكرى، )1(
 أما الغرابة، الخیالي بالوعد یمتاز التمثیل أن حیث من الإ البالغیین وعند العربیة المعاجم في والتمثیل التشبیھ بین لفرق  ♦

 أسرار ـ  یلتمث تشبیھ كل ولیس تشبیھ تمثیل كل إن : الجرجاني قال ولذلك المألوفة والصور فالمحسوسات فیكون التشبیھ
 .منھما كل تساوي إلى 4l 39 'الحیوان كتاب في الجاحظ واشار ،70 ص   البالغة

 .88ص البالغة، أسرار الجرجاني، )2(
 82ص اإلقناعي، الخطاب بالغة في العمري، محمد )3(



وقد اعتمد اخلطاب القرآين على هذا النوع من احلجة واختذه مذهبا حىت 
 صرفْنا ِللناِس ِفي ولَقَد ﴿ 89صار من مزاياه، قال تعاىل يف سورة اإلسراء 

 ويقول يف ﴾ س إال كفورا فأبى أكثر الناهذَا الْقُرآِن ِمن كُلِّ مثٍَل
 ضربنا ِللناِس ِفي هذَا الْقُرآِن ِمن كُلِّ مثٍَل لَّعلَّهم ولَقَد ﴿: موضع آخر
  .]27الزمر[ ﴾ يتذَكَّرونَ

  :وميكن اعتماد اخلطاب القرآين للتمثيل يف

v ارتباط التمثيل بالواقع من جهة، وارتباطه بالقياس من جهة أخرى. 

v م الثقافيةاتساعه يف التأثري، إذ أنه خياطب الناس باختالف مستويا. 

v البعد اجلمايل، واملستوى البالغي. 

v  اعتماد الكفار على املثل يف مواجهة األنبياء، فواجههم القرآن مبثل ما
 كَيف ضربوا لَك اَألمثَالَ فَضلُّوا انظُر ﴿: أتوا به، قال تعاىل

 .]9الفرقان [﴾ فَال يستِطيعونَ سِبيال

  :ومن النماذج القرآنية اليت اعتمدت آلية التمثيل

 ِمن أَنفُِسكُم ثَال لَكُم مضرب ﴿: 28قوله تعاىل يف سورة الروم اآلية 
 مفَأَنت اكُمقْنزا ركَاء ِفي مرن شكُم مانمأَي لَكَتا من مل لَّكُم مه

فَِتكُم أَنفُسكُم كَذَِلك نفَصلُ اآلياِت ِلقَوٍم ِفيِه سواء تخافُونهم كَِخي
 ﴾ يعِقلُونَ 



أال تر أن اهللا عز وجل لو قال لعباده أين ال أشرك أحدا من خالئقي يف «
ملكي لكان ذلك قوال حمتاجا إىل أن يدل عليه فيه، ووجه احلكمة يف 

رونة ملا كانت احلجة من تعارفهم مق... ضرب لكم: استعماله فلما قال
  )1(»أراد أن خيربهم به

 :وقوله يف موضع آخر

﴿ مثَلُهم بذَه لَهوا حم اَءتا أَضا فَلَمارن قَدوتثَِل الَِّذي اسكَم 
  ]17البقرة [        ﴾اللَّه ِبنوِرِهم وتركَهم ِفي ظُلُماٍت الَّ يبِصرونَ 

 وتعاىل شبههم يف اشترائهم الضاللة وتقدير هذا املثل أن اهللا سبحانه« 
باهلدى وصريورم بعد البصرية إىل العمى، مبن استوقد ناراً فلما أضاءت 
ما حوله انتفع ا وأبصر ا ما على ميينه ومشاله وتأنس ا فبينما هو 

فلهذا ال ... كذلك طفئت ناره وصار يف ظالم شديد ال يبصر وال يهتدي
  .)2(»يرجع إال ما كان عليه

 مثَلَ ِعيسى ِعند اللَِّه كَمثَِل آدم خلَقَه ِمن تراٍب ثُم قَالَ ِإنَّ ﴿: قال تعاىل
 .]59آل عمران [ ﴾لَه كُن فَيكُونُ

 يف قدرة اهللا حيث خلقه من غري ﴾  مثَلَ ِعيسى ِعند اللَِّهِإنَّ ﴿يقول جال وعال «
 مث قال له ﴾  ِمن تراٍبلَقَهخ ﴿أب كمثل آدم خلقه من غري أب وال أم بل 

                                                           
 .42 ص البیان، وجوه في البرھان وھب، ابن )1(
 .1/51 العظیم، القرآن تفسیر كثیر، ابن )2(



 فالذي خلق آدم من غري أب وال أم قادر على أن خيلق ﴾  فَيكُونُكُن﴿
  .)3(»عيسى بطريق األوىل واألخرى

 :الكنــاية  .ج 

أما «: وتعد الكناية من وسائل احلجاج، يقول اجلرجاين يف هذا الباب
لتصريح أن كل عاقل الكناية فإن السبب يف أن كان لإلثبات ا مزية، ال تكون ل

 أن إثبات الصفة بإثبات دليلها وإجياا مبا هو شاهد -إذا رجع إىل نفسه-يعلم 
  .)1(»غُفْالً ساذجاً هكذايف وجودها آكد وأبلغ يف الدعوى من أن جتيء إليها 

 واالحتجاج املعىن إثبات يف واإلبداع القول، يف التفنن وسائل من أيضا هي
 يذكره فال املعاين من معىن إثبات املتكلم يريد أن اهناه بالكناية واملراد «له،

 الوجود يف وردفه تاليه هو معىن إىل جييء ولكن اللغة يف له املوضوع باللفظ
  . )2(»عليه دليال وجيعله إليه، به فيؤمئ

بدور بالغي وأسلويب، وتؤدي دورها “ الكرمي القرآن يف الكناية تقوم كما
اين، فهي حينا رامسة مصورة موحية وحينا آخر مؤدبة ونصيبها كامال يف آداء املع

مهذبة، وحينا موجزة تنقل املعىن وافيا يف لفظ قليل وال تستطيع احلقيقة أن 
  .)3(”تؤدي املعىن كما تؤديه الكناية، يف املواضع اليت وردت فيها الكناية القرآنية

مه، وإمنا يزيد واملتكلم حني يلجأ إىل الكناية فإنه ال يزيد يف املعىن من حج
فليست «فيه من حيث إثباته وطريقة توكيده، ولذلك فالكناية أبلغ من احلقيقة، 
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جم الرماد، أنه دلّ على قرى أكثر، بل املعىن أنك أثبت له القرى : املزية يف قوهلم
، وأوجبته إجياباً أشد وأدعيته دعوى أنت ا أنطق  الكثري من وجه وهو أبلغ

س املتلقي ال ترتاح إال عند املوضع الذي تذكر فيه  فنف)1(»وبصحتها أوثق
  .- وهذا ما توفره الكناية–الدعوى مع دليلها واألمر مع تعليله 

  :ومن أمثلتها يف القرآن الكرمي

 تجعلْ يدك مغلُولَةً ِإلَى عنِقك والَ تبسطْها كُلَّ والَ﴿: قوله تعايل ×
ا ملُومم دقْعِط فَتساالْبورس29اإلسراء [                       ﴾ح [ 

يوضح لنا الشكل املنفر ... إن التعبري عن البخل باليد املغلولة إىل العنق«
واملبغوض للبخل يف صورة قوية، فهذه اليد اليت غلت إىل العنق ال تستطيع أن 

 )2(»متتد، وهكذا يظهر لنا شكل البخيل

 أَيها الَِّذين آمنوا يا ﴿: 12 ةاآلي احلجرات سورة يف تعاىل قوله ×
اجتِنبوا كَِثيرا من الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم وال تجسسوا وال 
يغتب بعضكُم بعضا أَيِحب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَِخيِه ميتا 

وهمتفَكَِره ﴾ 
 منها، تأكل أن مدودة جيفة وجدت ول كاره أنت كما«: الطربي يقول
 )3(»حي وهو غيبته فاكره فكذلك
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 ِمن خلَت قَد رسولٌ ِإالَّ مريم ابن الْمِسيح ما ﴿: آخر موضع يف وقوله ×
 ].75املائدة [ ﴾ ...الطَّعام يأْكُالِن كَانا ِصديقَةٌ وأُمه الرسلُ قَبِلِه

خرب من اهللا تعاىل  ﴾  يأْكُالِن الطَّعامكَانا﴿«: يقول الطربي يف قوله تعاىل
أما كانا أهل حاجة إىل ما يغذومها وتقوم به أبداما : ذكره عن املسيح وأمه

من املطاعم واملشارب كسائر البشر من بين آدم، فإن من كان كذلك، فغري 
 وحاجته إىل ما ويف قوامه بغريه. كائن إهلا، ألن احملتاج إىل الغذاء قوامه بغريه

  .)1(»والعاجز ال يكون إال مربوبا ال ربا. يقيمه، دليل واضح على عجزه

 لَّم تفْعلُواْ ولَن تفْعلُواْ فَاتقُواْ النار الَِّتي فَِإن ﴿ويف قوله تعاىل  ×
 ِللْكَاِفِرين تةُ أُِعدارالِْحجو اسا النهقُود24البقرة [       ﴾و[ 

أي ال تعاندوا . آلية كناية عن عدم العناد عند ظهور املعجزةهذه ا «
وهذا التعبري فيه ما فيه ... عند ظهور املعجزة فتمسكم هذه النار العظيمة 

من شدة التنفيذ و قوة التأثري، مث أن هذا التعبري قد أبرز لك هذا املعىن 
 تعداه الفكري ارد يف صورة حمسوسة ملموسة ومل يقف عند هذا احلد بل

  .)2( »إىل التصيري و التحويل

 ]5الفيل [ ﴾  كَعصٍف مأْكُوٍلفَجعلَهم ﴿: وقوله ×

عن مصريهم إىل العذر فإن " بالعصف املأكول"كىن القرآن الكرمي « 
  .)3(»الورق إذا أكل انتهى حاله إىل ذلك
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 :اإلقناع يف ودوره  البديع .د 

 مقامات يف ستعماللال القابلة النص وحدات من وحدة البديع ويعد
 النصي اإلقناع يف دورا واملوسيقية الصوتية لألشكال أن ذلك خمتلفة، وسياقات
 فهي وتأويالت دالالت إنتاج على قادرا ويكون وحيث جيري نشاطا باعتبارها
 واألذهان العقول إقناع على لقدرا النص حجاجية بناء يف أساسية عناصر

 وتتمثل واإلقناع، ستمالةاال إىل ةفاهلاد بالغةال فروع أحد فهي وس،نفال واستمالة
 وغري......املبالغة،الترصيع التشطري، السجع الطباق، التكرار، يف، الفنون هذه
  .ذلك

 اليت األلفاظ جاءت فقد بديعية حمسنات نعده مما الكرمي القرآن يف ردو فما
 على القرآين باألسلو اعتمدو املعىن، يتطلبها حيث مكاا يف البديعي احملسن ا

 حيلة أو يلفظ مجال من فيه ما أما أوال املعىن أداء من بنصيبه ليقوم مكانه احملسن
 ويتحتم املعىن يتطلبها بالذات اللفظة أو العبارة تلك أن من جيئ ذلك فإن شكلية
  .األلفاظ من غريها دون ا ايء

   : اقــــالطب. 1.د

 الْملِْك تؤِتي الْملْك من تشاُء وتنِزع  قُِل اللَّهم ماِلك﴿ : تعاىل قال
شت نم ِعزتاُء وشت نِمم لْكلَى اُءالْمع كِإن ريالْخ ِدكاُء ِبيشت نِذلُّ متو 

ٍء قَِديري26 عمران آل[                                 ﴾ كُلِّ ش[   

 مظاهره، أكمل يف وسلطانه معانيه، أوسع يف اهللا قدرة تصور الكرمية اآلية«
 والرتع اإليتاء : مجيعا األمرين على يقدر بأنه وحكمت ضدين، بني فجمعت



 إذا السلطان وسعة القدرة، لكمال عنه حميص ال املقابل وذكر واإلذالل، اإلعزاز
 يقدر ال لكن يعز أن يستطيع وقد الرتع، عن يعجز لكنه اإليتاء على يقدر قد أنه
   )1(»الضدين اجتماع ضرورة أدركنا تعاىل هللا الوصف كان فإذا اإلذالل، على

 يستِوي الْأَعمى ا وم﴿ : تعاىل قوله القرآن يف الوارد الطباق ومن
والْبِصير ولَا الظُّلُمات ولَا النور ،ولَا الظِّلُّ ولَا الْحرور  وما يستِوي 

 الْأَموات إِ نَّ اللَّه يسِمع من يشاُء وما أَنت ِبمسِمٍع من ِفي الْأَحياُء ولَا
  ] 22 – 19  فاطر [﴾الْقُبور

  .]17 الكهف[  ﴾ وهم رقُودقَاظًا أَيوتحسبهم﴿ : آخر موضوع يف وقوله

ما كَسبت وعلَيها  يكَـلِّف اللَّه نفْـسا ِإلَّا وسعـها لَـها لَا ﴿ : قوله و
تبسا اكْت286 البقرة[  م[.  

 وِمن الناِس من يقُولُ ﴿ : املنافقني عن حكاية تعاىل قوله الرائع الطباق ومن
 ِمِنينؤِبم ما همِم الَْآِخِر ووِبالْيا ِباللَِّه ونَآم، الَِّذينو ونَ اللَّهاِدعخي 

ا يموا ونونََآمرعشا يمو مهفُسونَ ِإلَّا أَنعد9-8 البقرة[ ﴾ خ[ .  
  واملقام" خيدعون ما "و" خيادعون "وبني" ملؤمنني هم ما"و" آمنا "بني فطابق «

 وعقيدة، يقني عن تصدر مل وأا لإلميان، دعواهم يف املنافقني تكذيب يقتضي
 أدعوه، ما على الرد أبلغ املطابقة يف فكان وخداع، كذب عن صدرت وإمنا

  .)2(»انتحلوه ملا نفي وأقوى
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   : اســاجلن. 2.د

 يكَاد ﴿: وقد تعددت مواضعه يف القرآن الكرمي ونذكر منها، قوله تعاىل
 اللَّه اللَّيلَ والنهار ِإنَّ ِفي ذَِلك يقَلِّب ،سنا برِقِه يذْهب ِبالْأَبصاِر

  .]ـ44 43_: النور [                                 ﴾بصاِر لَِعبرةً ِلأُوِلي الْأَ

 العني نور به ويراد البصر، مجع فهي مكاا يف مستقرة األوىل أبصار فكلمة
  .األشياء مييز الذي

 أدل هنا ها األبصار كلمة ولكن العني، مبعىن بصر مجع الثانية أبصار وكلمة
 وظيفة من العني منحته ما على تدل األ العيون، كلمة من املراد املعىن على

  .واالعتبار العظة ا واليت األبصار

 جتذب بليغ، تأثري هلا اليت البديعية واأللوان اللفظية احللى من فاجلناس
 األذن على العبارة وجتعل واملتابعة، اإلصغاء إىل ميال نفسه يف وحتدث السامع،
 القلب من وتقع تأثري، أي به وتتأثر القبول، نفس يف فتجد ومستساغة، سهلة
  . موقع أحسن

 ويوم تقُوم ﴿ : القيامة يوم الكافر حال وصفه يف تعاىل قوله يف ذلك نرى
  ﴾الساعةُ يقِْسم الْمجِرمونَ ما لَِبثُوا غَير ساعٍة كَذَِلك كَانوا يؤفَكُونَ 

       ] 55الروم [                                                                

    

  



 ولَقَد ضلَّ قَبلَهم أَكْثَر ﴿:وقوله تعاىل يف وصف أحوال األمم الغابرة
الْأَوِلين، ولَقَد أَرسلْنا ِفيِهم منِذِرين، فَانظُر كَيف كَانَ عاِقبةُ 

ذَِرينن73-71الصافات[                                                 ﴾الْم[   

   * :ياملذهب الكالم.3.د

 لَو كَانَ ، أَِم اتخذُوا َآِلهةً ِمن الْأَرِض هم ينِشرون﴿: قال تعاىل 
  ]22- 21األنبياء [                            ﴾ِفيِهما َآِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتا 

 على وحدانيته بطريقة أهل الكالم فاهللا تعاىل قد استدل يف هذه اآلية«
، واملراد بالفساد )السماوات واألرض آهلة إال اهللا لفسدتا(فيقول  لو كان فيهما 

خروجهما عن النظام الذي مها عليه، ومتام الدليل أما مل تفسدا، فليس فيها آهلة 
ى  فانتف– وهو تعدد اآلهلة – فكذا امللزوم – وهو الفساد –إال اهللا، فالالزم 
   )1(»الثاين النتفاء األول

الذي هو عبارة عن «املذهب الكالمي : وهذا األسلوب مساه البالغيون 
إثبات الدين بالرباهني العقلية، أو هو احتجاج املتكلم على املعىن املقصود حبجة 

  ) 2(»علية تقطع املعاند له فيه

                                                           
 والجاحظ عمر سماه مذھب وھو« : قال االسم بھذا خصھا التي الخامس البدیع أبواب المعتز ابن بھ ختم الذي الباب وھو *

 استخدام بھ یرید أنھ والظاھر یحدده، لم ولكنھ الجاحظ، عن المصطلح ھذا أخذ أنھ اعترف المعتز بن فا الكالمي، المذھب
 ابن مذھب العسكري ذھب وقد ، القرآن في وجوده أنكر ولھذا واالحتجاج، الجدل في والمتكلمین الفالسفة أسالیب
 .»المعتز
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ِعيده وهو أَهونُ  وهو الَِّذي يبدأُ الْخلْق ثُم ي﴿:ومنه قوله تعاىل
 ﴾  وله المثل األعلى في السموات واألرض وهو العزيز الحكيمعلَيِه

] 27:الروم[  

 وقَالَِت الْيهود والنصارى نحن أَبناُء اللَِّه وأَِحباؤه قُلْ فَِلم ﴿:وقوله
 وِبكُمِبذُن كُمذِّبع18املائدة [                                               ﴾ي[  

  .)1(»أي أنتم تعذبون، والبنون ال يعذبون، فلستم بنني له«

القياس "و"املذهب املنطقي" و"االحتجاج النظري"وقد مساه بعضهم 
هو االحتجاج على «: وقال"إجلام اخلصم باحلجة: "عرضه الزركشي "و"املنطقي

  . )2(»املعىن املقصود حبجة عقلية تقطع املعاند له فيه

ومن خالل هذه التعريفات ميكن القول أن املذهب الكالمي لون من احلجاج   
  .يرمي فيه املتكلم إىل إقناع خصمه باحلجة والربهان

ومن وسائل احلجاج يف القرآن، انطالقا من أن احلجة هي ما يراد به إقناع   
  : املخاطب، والتأثري يف موقفه وسلوكه

v  القسم:  

ــسم«     ــر الق ــك أن  إن اهللا ذك ــدها وذل ــة وتأكي ــال احلج  لكم
احلكم يفضل بني اثنني إمـا بالـشهادة إمـا بالقـسم، فـذكر اهللا تعـاىل                 

  .)3(»النوعني حىت ال تبق هلم حجة
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وحنن جند الشخصني يتجـادالن وخيتلفـان حـول أمـر معـني، فـإن                 
جلأ أحدمها إىل القسم سلم لـه اآلخـر فيمـا ذهـب إليـه، سـواء كـان               

 –ن الــذي يهــم هــو إقنــاع الطــرف اآلخــر حقيقيــا أو تظــاهرا، أل
  . مبا يلقيه إليه املتكلم –املستمع 

وتعد ظاهرة القسم اإلهلي من الظواهر املتكررة يف القرآن يف مجلة األساليب 
األخرى ال يصل فكرة أو تأكيدها حىت ختالطها وجدان وعقل وقلب كل من 

 أُقِْسم ِبيوِم لَا﴿ :قيامةألقى السمع وهو شهيد ومن أمثلته قوله تعاىل يف سورة ال
  ]2- 1ةالقيام[                            ﴾للَّوامِة أُقِْسم ِبالنفِْس اولَا ،الِْقيامة

 ما أَنت ِبِنعمِة ربك ، ن والْقَلَِم وما يسطُرونَ ﴿: وقوله تعاىل
  ]2 -1القلم[                                                          ﴾ِبمجنوٍن 

  ﴾ يس ، والْقُرَآِن الْحِكيِم ، ِإنك لَِمن الْمرسِلين ﴿: قوله تعاىل

  ]3 -1يس[                                                                 

 سبحانه على هوقد تعددت مواضع القسم يف القرآن الكرمي فتارة بقسم«
رة على كون القرآن ورسوله حق، وتارة على اجلزاء والوعد التوحيد وتا

  . )1(»والوعيد،وتارة على حال اإلنسان

كما أقسم اهللا مبخلوقاته مع يه عن القسم بغريه، لإلشارة إىل أن هذه 
املخلوقات ما هي إال آيات يستنري ا أولوا األلباب يف مناهج االستدالل على 

                                                                                                                                                                                     
  3/41:  نفسھ المرج )3(
 : اإللكتروني الموقع خالل من حامد لخدیجة وأغراضھ بالغتھ ..... الكریم القرآن في القسم أسلوب )1(

www.allikaa.net/subject.php?id=54 القرآن أقسام في ،التبیان القیم ابن التبیان وبنظرایضا . 

http://www.allikaa.net/subject.php?id=54


العقائد الباطلة، وأقامه احلجة وتوكيد األخبار، وجود الصانع احلكيم ولتصحيح 
  .لتطمئن نفس املخاطب إىل اخلرب السيما يف األمور العظيمة اليت أقسم عليها

v الستفهـاما:  

طلب الفهم وهو ملعىن «لون من ألوان اإلنشاء الطليب يقصد به     
عنه االستخبار ما سيق أوال ومل يفهم حىت الفهم، فإذا سألت : االستخبار وقيل

  )1(»ثانيا كان استفهاما

وميكننا من الناحية الشكلية التميز مبدئيا بني شكلني من االستفهام، فاجلملة   
االستفهامية هي مجلة غري كاملة منطقيا فهي تطرح سؤاال أو تعرب عن شك 

أحدمها مباشر يعتمد على استخدام األدوات، واآلخر غري مباشر : وتتخذ شكلني
  .عل يتضمن معىن السؤاليعتمد على استخدام ف

يتمتع التركيب اإلنشائي االستفهامي بأمهية كبرية وخباصة يف إطار اخلطاب 
احلجاجية ترمي هذه الصيغة يف األصل إىل االستعالم، السائل عن أمر جيهلهم 
ولكنها غالبا ما تأخذ أهدافا أخرى تتنوع حبسب التركيب النحوي للجملة 

  . االستفهامية

 وأنسكرو أن الغاية من االستفهام تتمثل يف أن نفرض كما يرى ديكرو«  
على املخاطب به إجابة حمددة ميليها املقتضى الناشئ عن االستفهام، فيتم توجيه 
دفه احلوار الذي خنوضه معه الوجهة اليت نريد، فاالستفهام يأيت الكالم إلجبار 

                                                           
 الوفاء، دار – البالغیة دراسة – القرآن في األمر دالالت عطیة، مختار عن نقال 2/431 األقران معترك السیوطي، )1(
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ومن . )2(»ائياملخاطب على اإلجابة وفق ما يرمسه له البعد االستفهامي االقتض
  .هنا كانت داللة االستفهام على اإللزام وكان معىن االستعالء فيه ومن مث التأثري

  : ومن أمثلته يف القرآن الكرمي

  ﴾  أَأَرباب متفَرقُونَ خير أَِم اللَّه الْواِحد الْقَهار﴿ :قوله تعاىل

  ].39يوسف [ 

  ] 140البقرة [               ﴾ علَم أَِم اللَّه قُلْ أَأَنتم أَ﴿:ومن ذلك قوله تعاىل

   ]37الدخان [                            ﴾  أَهم خير أَم قَوم تبٍع﴿: وقوله

    ] 259البقرة[             ﴾  أَنى يحِيي هِذِه اللَّه بعد موِتها﴿ :قوله تعاىل

  ]160البقرة[       ﴾ نَّ اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير أَلَم تعلَم أَ﴿: قوله أيضا

متثل األسئلة يف اآليات أعاله املعطى الذي يشترك يف العلم به كل من السائل   
واملسؤول ويتمثل اجلواب البؤرة إذا ميثل املعلومة ومدار الكالم، وتتمثل الطاقة 

  . إلزام اخلصماإلقناعية الكامنة يف هذه النماذج االستفهامية يف

v  التعليـل:  

والنفوس أبعث على «ويعترب من صور احلجاج، ألنه يقدم فكره ويبني سببها   
  . )1(»قبول األحكام املعللة من غريها

                                                           
)2( Ducrot et Anscombre, L'argumentation dans la langue, p30.  مفھومھ الحجاج علوي،  حافظ عن نقال 

 .66 ص ومجاالتھ،
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ولو نظرنا إىل القرآن الكرمي لوجدنا أن تعليل فيه كثري جدا يصعب حصره    
: ليه قال تعاىل وقد جاء التعليل يف القرآن بألفاظ هي أصرح األلفاظ الدالة ع

﴿ا ِمـنفْسلَ نقَت ـنم ـهاِئيلَ أَنرِني ِإسـلَى با عنبكَـت ـِل ذَِلكأَج 
املائدة [ ﴾ِبغيِر نفٍْس أَو فَسـاٍد ِفي الْأَرِض فَكَأَنما قَتـلَ الناس جِميعا

32[  

   ]56الذاريات [ ﴾ا ِليعبدوِن  وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّ﴿: وقال أيضا 

 من أقوى  وهذا–فهذا تعليل بأسلوب القصر، وهو نفي أعقبه استثناء 
د اهللا سبحانه وتعاىل أن هناك علة من خلقهم، فاحلكمة األدلة على التعليل فأك

  .اليت من أجلها خلق الثقالن هي العبادة

  

  

  

  

  

  

  

  



II. األساليب شبه املنطقية:  

  :السلم احلجاجي .1

 .)1(»السلم احلجاجي هو عالقة ترتيبه للحجج ميكن أن نرمز هلا كالتايل«

      

  

      

  

  

  " ن "النتيجة ختدم وأدلة حجج" د"   "ج"  "ب"

 فإن معينة ترتيبية عالقة ما حجاجية فئة إىل املنتمية احلجج بني تقوم فعندما
 فئة هو حلجاجيا فالسلم «نفسه، احلجاجي السلم إىل تنتمي احلجج هذه

  .)2(»موجهة حجاجية

  : التاليتني بالسمتني احلجاجي السلم يتسم

 منه أقوى دليال يعلوه الذي القول يكون السلم، من درجة يف يرد قول كل - أ
 ".ن "للنتيجة بالنسبة

" د "أو" ج "أن يستلزم فهذا" ن "النتيجة إىل يؤدي" ب "امللفوظ كان إذا - ب
  إليها يؤدي درجة يعلوه الذي

                                                           
 0Les échelles argumentatives, p1   ، 1،58،ج مجاالتھ و مفھومھ الحجاج عن نقال )1(
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 د

 ج

 ب

 النتیجة = ن



  : ذلك ثالوم

v     الثانوية على زيد حصل. 

v     اإلجازة على زيد حصل. 

v     املاجستري على زيد حصل.  

 وتنتمي نفسها، احلجاجية الفئة إىل تنتمي حجاجا تتضمن اجلملة فهذه «
 العلمية الكفاءة "مضمرة نتيجة تؤدى فكلها نفسه، احلجاجي السلم إىل
 .)1(»"لزيد

  

   

  

  

  

  

  

 

  

                                                           
 .18ص السابق المرجع )1(

 العلمية الكفاءة) ن(

 املاجستري

 اإلجازة

 الثانوية



  .اخلفض القلب، النفي، قانون: ثالثة لقوانني جياحلجا السلم خيضع

 :النفي ونــقان .1-1-1

 املدلول هذا نقيض فإن معني، مدلول على دليال امللفوظ كان إذا
 احلجاجية الفئة إىل ينتمي" أ "كان فإذا. )1( مدلوله نقيض على دليل

 – ال "بواسطة احملددة احلجاجية الفئة إىل ينتمي" أ  "فإن"  ن "بواسطة
  :ذالك الومث" ن

 .االمتحان يف جنح لقد جمتهد، زيد -

 . االمتحان يف ينجح مل إنه جمتهد، ليس زيد -

 يف الوارد باحلجاج القبول وجب األول، املثال يف الوارد احلجاج قبول مت فإذا   
   .)2( الثاين املثال

 :القلب ونــــقان .1-1-2

 ألقوالل احلجاجي السلم أن ومفاده بالنفي، القانون هذا يرتبط
  اإلثباتية، األقوال سلم عكس هو فيةاملن

  

  

  

                                                           
 . 278ص والمیزان، اللسان )1(
 . 1/60 ومجاالتھ مفھومھ الحجاج علوي إسماعیل حافظ )2(

 : احلجاجي السلم قوانني

 



 النتيجة إىل بالقياس" ب "من أقوى" ب "كان إذا أخرى وبعبارة 
  .)1(" ن – ال "إىل بالقياس" ب¬ "من أقوى هو" ب¬ "فإن" ن"

      

       

   

 

  
  :التاليني باملثالني هذا ولنوضح

 .الدكتوراه وحىت املاجستري، على زيد حصل ×

  .املاجستري على حيصل ومل بل الدكتوراه، على زيد حيصل مل ×
 حصوله من العلمية مكانته على دليل أقوى الدكتوراه، على زيد فحصول  
  .األقوى احلجة هو املاجستري على حصوله عدم حني يف املاجستري على

  :اخلفض ونــــقان 3.1.1
 فكلما السلم من تباملرا نفس يف يصدقان ال املتقابلني القولني بأن يفيد         
  . )2( حتتها تقع اليت املراتب يف اآلخر صدق معينة مراتب يف أحدمها صدق

 .باردا ليس اجلو ×

 .األصدقاء من كثريا حيضر مل ×

                                                           
 . 278ص والمیزانیة اللسان )1(
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  ن

  َب

  ب

  ن - ال

  ب¬

  َب¬



 األصدقاء أن أو الربودة وشديد) قارص الربد (أن ترى اليت التأويالت استبعاد يتم
       )1(:التايل الشكل على األول امللفوظ تأويل ويتم احلفل، إىل حضروا كلهم

  .حار أو دافئ فهو باردا، اجلو يكن مل إذا

  : الثاين ويؤول

  . احلفل إىل األصدقاء من القليل إال حيضر مل

 : احلجاجية والعوامل الروابط -2

  :  احلجاجي الرابط 2-1

 أكثر أو قولني/ ملفوظني بني تصل" مورفولوجية وحدة "مورفيم عن عبارة وهو
  .واحدة استراتيجية ارإط يف سوقهما جرى

 ألن، حىت، إذن، لكن، الفاء، الواو، (والظروف النحوية العناصر من نوع إنه
 فهو وبالتايل اثنني، لغويني فعلني بني بالربط يقوم) إخل... إذ أن، مبا السيما، بل،

 لغوية منها ليجعل اللغوي الفعل مكونات تفكيك على يعمل تداويل موصل
  . )2( بعض عن بعضها  منفصلة وهي عليه حيمل

  )3(: التايل املثال أخذنا فإذا

  .االمتحان قي سينجح إذن جمتهد زيد
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 رابط وهناك ،)سينجح (ونتيجة) جمتهد زيد (هي حجة على يشتمل أنه فسنجد
  .بينهم ربط الذي) إذن(

   : الروابط من عديدة أمناط بني ومنيز

  .......)ألن ذالك، مع لكن، بل، حىت، (جللحج املدرجة الروابط

  .......)السيما لكن، بل، حىت،(قوية حججا تدرج اليت الروابط

  .......)ذالك مع بل، (ياحلجاج التعارض روابط

  .)السيما حىت، (احلجاجي وقاالتس روابط

  : احلجاجي العامل 2-2

 ذلك معني،فإن ملفوظ يف إعماهلا مت إذا مورفيم هو احلجاجي العامل إن  
   )1(.امللفوظ هلذا حلجاجيةا الطاقة حتويل إىل يؤدي

 على يدخل – الواحد القول داخل يكون ديكرو حسب احلجاجي والعامل  
 أو النفي احلصر،:مثل اإلسناد تدخل عناصر عن عبارة وهو – واحدة قضية

 تقريبا، رمبا، منذ،: مثل مباشرة غريه إحالة بلالغا يف حتيل معجمية مكونات
  ...كثريا األقل، على

 تقوم ولكنها ونتيجة، حجج جمموعة بني تربط ال احلجاجية العوامل وهذه  
   .ما لقول تكون اليت احلجاجية اإلمكانات وتقيد حبصر
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  : يلي ما احلجاجي العامل ومثال  

   .عمره من اخلامسة يف زيد -  1.م   

  . عمره من اخلامسة يف" يزال ما "زيد -  2.م  

 عامال) 2م (يتضمن حني يف حجاجي، عامل أي من خيلو) 1م (امللفوظ إن«  
 احلجاجية الطاقة يف زيادة أىل العامل هذا وجود أدى وقد" يزال ما "حجاجيا

 النماذج يف امللفوظ هذا أدرجنا إذا هذا وسيتضح  )1( »هلذا امللفوظ هلذا
  : التالية

  .الدراسة بعبء كاهله تثقل عمره،ال من اخلامسة يف زيد -3.م  

  .الدراسة بعبء كاهله تثقل ال عمره، نم اخلامسة يف  يزال ما زيد – .4م  

 بعبء كاهله تثقل ال "النتيجة تعزيز يف أقوى) 4م (يف الواردة فاحلجة  
 وقد) 3م (األول احلجاجي الفعل يف نظريه من" املبكر السن هذا يف الدراسة
 ،"يزال ما "احلجاجي العامل بفعل املضافة احلجاجية قوته وظفاملل هذا اكتسب

 وحتويل شحن هو أحدثه ما غايته وإمنا جديدا خربيا ونامضم يضف مل فهو
  .للمتلفظ احلجاجية اإلستراتيجية مع تتالءم وظيفة ليؤدي القائم اخلربي املضمون
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  األنبياء لسورة احلجاجية البنية -1

  السورة يف األنبياء حجاج من مناذج -2

 .يشقر مع) وسلم عليه اهللا صلى (حممد سيدنا حجاج  .أ 

 .  قومه مع إبراهيم سيدنا حجاج  .ب 

  :السورة يف احلجاج آليات -3

 .البالغية ساليباأل -1

 .املنطقية االساليب -2

 .اللغوية األساليب -3

  

  

  

  



 به خياطب الذي الكرمي القرآن يف السالم عليه حممد سيدنا معجزة تتمثل
  .اجلديد باملعتقد واإلميان معتقدام، عن بالتخلي إلقناعهم أمجعني الناس

 أساس على مبين وهو الكرمي القرآن يف اإلقناع هذا مظاهر تعددت وقد 
 جاء لكونه نظرا حجاجيا اخطاب – الوصف ذا -القرآن عتبارا فيمكن اللغة،
 األحد الواحد باهللا اإلميان « يف يتمثل أساسيا أمرا يطرح فهو خطابات، على ردا
 وما املتلقون يعتقد ما ضد األمر اهلذ املدعمة خمتلف مبستويات احلجج ويقدم »

  .حجج من يقدمون

 اخلطاب هلذا قنيلاملت كون إىل للقرآن احلجاجية الصفة على التأكيد ويرجع
 يف وهلم عنه، نيفوالعاز له الرافضني وكذلك خمتلفة، مستويات من وهم كثر

 خمتلفة، مستويات من أيضا وهؤالء – ضعفها رغم حججهم األحيان غالب
 تقتنع وال أصناف تقتنع فقد – احلجاجي اخلطاب يف أساسية السمة ههذ وتعترب
  . أخرى أصناف

 كلها عليها الوقوف ستحيلي إذ الكرمي القرآن يف احلجة مظاهر تعددت قدو
 بالغية سواء احلجاجية اآلليات هذه لبعض التمثيل عند نقف ولذا البحث هذا يف
 هذه خالل من وحناول" اءاألنبي سورة "على تطبيقها خالل من – لغوية أو
. »األحد الواحد باهللا لإلميان «أقوامهم مع األنبياء حلجاج التطرق الكرمية سورةال

 التشبيه، – البالغي كاالستفهام «احلجاجية والصيغ األدوات لبعض والتمثيل
  .   »".....احلال واو "،"لكن"صفه، الواقعة اجلملة

  



I. األنبيــاء لسـورة احلجاجية البنـية: 

) 1( املكية السور كسائر وهي مكية، ومائة عشرة اثنا آياا كرمية سورة 

 الرسالة، املختلفة، الكبرية ميادينها يف اإلسالمية ةالعقيد موضوع تناولت
 والقيامة وشدائدها، الساعة عن تتحدث كما اجلزاء، البعث، الوحدانية،
  .واملرسلني األنبياء قصص وعن وأهواهلا،

v وعن اآلخرة عن الناس غفلة عن باحلديث ميةالكر السورة دأتب 
 الرهيب اليوم ذلك عن لةغف يف وهم هلم تلوح القيامة بينما احلساب

 .املرقوب احلساب عن ةاحليا مغريات شغلتهم وقد

v الغابرين، مصارع يشهدون وهم املكذبني، عن احلديث إىل انتقلت مث 
 يف القدرة لدالئ السورة وتناولت يتعضون، وال يعتربون ال ولكنهم
 بني لتربط احلكيم، املدبر اخلالق عظمة على لتنبه واآلفاق، األنفس
 .األكرب اإلله ووحدة الكون وحدة

v العاملني رب وحدانية على الشاهدة والرباهني، األدلة عرض وبعد 
 السالم عليه الرسول يتلقون وهم املشركني حال سورةال تذكر

 إهالك يف الكونية اهللا سنةب ذلك على وتعقب واإلنكار، باالستهزاء
 .ارمني الطغاة
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v قصة عن بإسهاب وتتحدث الرسل، بعض قصص السورة تتناول مث 
 وقوة البيان نصاعة فيه مشوق، أسلوب يف قومه مع إبراهيم سيدنا
  .واستسالم خنوع يف باهلزمية يقر اخلصم جيعل ما والربهان واحلجة

 ويعقوب، إسحاق "عن تحدثفت الكرام، الرسل عن احلديث السورة وتتابع
 النون، ذي الكفل، ذي إدريس، إمساعيل وأيوب، سليمان داود، نوح، لوط،
 وختتم هلا، تعرضوا اليت والشدائد األهوال بيان مع بإجياز،" وعيسى زكريا
  .للعاملني رمحة املرسل عليه حممد املرسلني سيد رسالة ببيان

 التوحيد كلمة أبرزت أا ية،املك السور من غريها عن السورة هذه مييز وما
 السابقني، واملرسلني األنبياء من دعاا أوردها كما الكرمي القرآن ا نزل اليت

 اهللا بعظمة تتصل وكلها واألدلة، باحلجاج التوحيد عقيدة تلتثبي نزلت فقدت
 بالرأي اإلقناع حتقيق يف احلجاج عليها يقوم اليت الغاية هي وهذه وقدرته، تعاىل
  .املقدمة لدعوىبا أو

 قال احلكيم الذكر وآيات الرسول تكذيب على قامت فقد املشركني دعوى أما
 بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحلَاٍم بِل افْتراه بلْ هو شاِعر فَلْيأِْتنا ِبَآيٍة ﴿: تعاىل

   .]5األنبياء [ ﴾كَما أُرِسلَ الْأَولُونَ 

ام وحريم وعدم ثبوم على حجة معينة، ليتجلى من خالل هذه اآلية اضطر
 : تعاىل قالوهذا ما جعل اهللا تعاىل يدعوهم يف هذه السورة إىل أن يأتوا بدليلهم 

 قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ِذكْر من مِعي وِذكْر من قَبِلي بلْ ﴿
  . ]24األنبياء [ ﴾ نَ فَهم معِرضولْحقأَكْثَرهم لَا يعلَمونَ ا



 دعوى) أ (األوىل الدعوى خيدم ما احلجاج من األنبياء سورة يف وظف وقد
  . الشرك دعوى) ب (بالدعوة يتعلق وما التوحيد،

  : التايل لالشك على للسورة احلجاجي بناءال جاء وقد

v 47 - 1 اآليات: 

 إىل ﴾  اقْترب ِللناِس ِحسابهم وهم ِفي غَفْلٍَة معِرضونَ﴿ 

 ونضع الْمواِزين الِْقسطَ ِليوِم الِْقيامِة فَلَا تظْلَم نفْس شيئًا وِإنْ ﴿
كَفَى ِبنا وا ِبهنيٍل أَتدرخ ٍة ِمنباكَانَ ِمثْقَالَ حاِسِبينوفيه ﴾  ح 

  .ووحدانيته اهللا عظمة تأكيد

v 91 – 48 اآليات: 

د َآتينا موسى وهارونَ الْفُرقَانَ وِضياًء  ولَقَ﴿ تعاىل بقوله تفتتح
ِقينتا ِللْمِذكْرا ﴿ وتنتهي بقوله ﴾ ونفَخا فَنهجفَر تنصالَِّتي أَحو 

 الَِمينةً ِللْعا َآيهنابا واهلْنعجا ووِحنر ا ِمنِفيه﴾.  

 ومحلهم الناس بتبليغ اهللا شرفهم يالذ واملرسلني لألنبياء عرض املقطع هذا ويف   
 هذه إىل سبقه من سبحانه ذكر مث حممد سيدنا هممتخبا بدءا التوحيد كلمة على

 م استهزئ قد النيب سبقوا الذين الرسل أن هاهنا تعاىل اهللا ليبني الدعوى،
  ). وسلم عليه اهللا صلى (مبحمد الكفار فعل كما دعواهم وأنكرت

 

 



v 112 – 92 آلياتا:  

      : إىل قوله تعاىل﴾نَّ هِذِه أُمتكُم أُمةً واِحدةً وأَنا ربكُم فَاعبدوِن  ِإ﴿
﴿ كُماح بقَالَ ر  قِصفُونَ ِبالْحا تلَى مانُ ععتسالْم نمحا الرنبرو ﴾   

عودة إىل كلمة التوحيد مع بيان أن اخلطاب موجه للناس كافة مع وفيه   
التأكيد على يوم القيامة، يوم احلساب والعقاب وأن النيب جاء رمحة للعاملني 

  .يدعو إىل ما فيه خري للناس أمجعني

  : وبذلك ميكن متثيل اهليكل العام للسورة كالتايل

  ]. 47 - 1 اتاآلي[: املقطع األول

هي عبارة عن مقدمة يتحدث فيها اهللا تعاىل عن اقتراب يوم احلساب   
حجج ختدم دعوة ك االيات يف هذا املقطع جاءتعلى وحدانية اهللا ووالتأكيد 

  . سيد املرسلني

  ].92 - 48 اآليات[: املقطع الثاين

على حجاج سيدنا إبراهيم لقومه، مث ز  عن قصص األنبياء مع التركيتحتدث  
  .عودة إىل التأكيد على الوحدانية اإلهلية

  ].112 - 93 اآليات: [لثاملقطع الثا

خاطبة الرسول تكملة للمقطع األول تتميز بالعودة إىل التذكري بيوم  ملعودة  
                                   .احلساب والدعوة إىل كلمة التوحيد

      



ومن خالل بيان اهليكل العام للسورة نالحظ ذلك االنسجام والتناسق بني 
لثاين عرضا مقاطعها، فاملقطع األول كان حول عقيدة التوحيد ليأيت املقطع ا

لألنبياء واملرسلني الذين دعوا إليها، لينتهي األمر يف املقطع الثالث إىل كلمة 
  التوحيد، حيث جاء النيب ليهدى الناس إىل عبادة اخلالق عز وج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



  .ذج من حجاج األنبياء مع أقوامهم يف السورةامن

 : إبراهيم مع قومه سيدناحجاج  ×

ء يف مقطعها الثاين قصص بعض الرسل وحجاجهم لقد تناولت سورة األنبيا
 نوح، لوط، ويعقوب، إسحاق(مع أقوامهم لتبليغ كلمة التوحيد فتحدثت عن 

لسورة عن قصة سيدنا إبراهيم ابإجياز، باملقابل تتحدث ......) سليمان
 يف أسلوب شيق، فيه نصاعة البيان وقوة احلجة بوحجاجه مع أبيه وقومه بإسها

  .عل اخلصم يقر باهلزمية يف خنوع واستسالموالربهان ما جي

     فاستعمل سيدنا إبراهيم أسلوب احلوار والبناء مع قومه لدعوم لترك عبادة 
األصنام وتوحيد اهللا، وأقام عليهم احلجة بذكر بعض دالئل وجود اهللا كاخللق 

  ...... واإلطعام واإلماتة واإلحياء

لئن كان سيدنا إبراهيم عليه « : أنه "مناهج اجلدل"ذكر األملعي يف كتاب     
السالم يف هذا املوقف ناظر فقد توجه بالفطرة السليمة من قبل الرسالة إىل اهللا 

م هلم بالطريقة األوىل ألم ينتسبون إىل حلزام لقومه، وأف ااحلق، وذكر أكثر
رجل رفض الكواكب واألصنام بفطرته اليت فطره اهللا عليها قبل أن يكون رسوال 

  ) 1(».ن كان منظرا فقد أفحم قومه، وجدد معامل عقيدتهولئ

 يف حواره مع قومه  عليه السالمإبراهيم أما األسلوب اآلخر الذي اتبعه النيب
عندما قام بتحطيم األصنام،فقد وضعهم أمام األمر الواقع، وأراهم تفاهة 

كة اليت األصنام، وأا لو كانت آهلة لدافعت عن نفسها، وذا الفعل فتح املعر

                                                           
 .193التجاریة، الفرزدق مطابع ت د ، ط د الكریم، القرآن في الجدل مناھج األلمعي، )1(



فسح له اال للدخول يف احلوار الذي يصل إىل اهلدف الذي يريد الوصول إليه ت
مبواجهتهم باخلطأ الكبري يف عقيدم أو يف سلوكهم ودفعهم إىل أحد املوقفني إما 
موقف االعتراف باحلقيقة من خالل اكتشاف اخلطأ، وإما موقف الظهور مبظهر 

شعور باالحترام لدى أنفسهم فيفقدون بذلك العناد واملكابرة الذي يفقدهم ال
  .كل قوة للتأثري على اآلخرين يف السري خطي الضالل

 ، رشده ِمن قَبلُ وكُنا ِبِه عاِلِمين اِهيم ولَقَد َآتينا ِإبر﴿: قال تعاىل
 قَالُوا ،ها عاِكفُونَ ِإذْ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمِه ما هِذِه التماِثيلُ الَِّتي أَنتم لَ

اَءنا َآبندجاو اِبِدينا علَاٍل ، لَهِفي ض كُماؤَآبو متأَن متكُن قَالَ لَقَد 
 قَالَ بل ربكُم رب ، قَالُوا أَِجئْتنا ِبالْحق أَم أَنت ِمن اللَّاِعِبين ،مِبيٍن 

طَرهن وأَنا علَى ذَِلكُم ِمن الشاِهـِدين السمواِت والْأَرِض الَِّذي فَ
 فَجعلَهم جذَاذًا ، لَأَِكيدنَّ أَصنـامكُم بعد أَنْ تولُّوا مدِبِرين وتاللَِّه،

ه  قَالُوا من فَعلَ هذَا ِبَآِلهِتنا ِإن،ِإلَّا كَِبيرا لَهم لَعلَّهم ِإلَيِه يرِجعونَ 
لَِمن الظَّاِلِميـن، قَالُوا سِمعنا فَتى يذْكُرهم يقَالُ لَه ِإبراِهيم ، قَالُوا 

 قَالُوا أَأَنت فَعلْت هذَا ، علَى أَعيِن الناِس لَعلَّهم يشهدونَِبِهفَأْتوا 
اِهيمرا ِإبا يِتنِبَآِله،مهكَِبير لَهلْ فَعِإنْ  قَالَ ب مأَلُوهذَا فَاسوا هكَان 

 ثُم ، فَرجعوا ِإلَى أَنفُِسِهم فَقَالُوا ِإنكُم أَنتم الظَّاِلمونَ ،ينِطقُونَ 
 قَالَ أَفَتعبدونَ ،نِكسوا علَى رُءوِسِهم لَقَد عِلمت ما هؤلَاِء ينِطقُونَ 

 أُف لَكُم وِلما تعبدونَ ،عكُم شيئًا ولَا يضركُم ِمن دوِن اللَِّه ما لَا ينفَ
  ].67- 51األنبياء[ ﴾ِمن دوِن اللَِّه أَفَلَا تعِقلُونَ 



إن إبراهيم عليه السالم قد نسب العمل إىل الصنم الكبري، وهو غري « 
ى صحيح، ولكنه مل يرد أن يطرحه ليقر و يعترف به بل ليسجل من خالله عل

   )1(.»عبدة األصنام االعتراف خبطأ عقيدته من حيث ال يشعرون

 مفحاصره الفكر مبنطق وناقشهم بالربهان وأسكتهم احلجة ألزمهم لقد
 واحد جواب سوى هناك يكون ولن الناصعة، احلقيقة أمام وجعلهم وأحرجهم،

   األخرى األصنام كسر الذي هو الكبري الصنم أن يصدق الذي هذا فمن غري، ال
األنبياء [ ﴾ ثُم نِكسوا علَى رُءوِسِهم لَقَد عِلمت ما هؤلَاِء ينِطقُونَ ﴿

65 .[      

 قَالَ ﴿وهنا يأيت البيان بعدما هيأ األجواء املناسبة، و هيأ العقول والنفوس   
أُف ) 66(م أَفَتعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه ما لَا ينفَعكُم شيئًا ولَا يضركُ

]. 67-66األنبياء[ ﴾لَكُم وِلما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَفَلَا تعِقلُونَ
فسيدنا إبراهيم عليه السالم اختذ يف حجاجه مع قومه منهجا حترك فيه مجيع «

مدارك، النظر، التفكري والدبر، صدع عقوهلم باحلقائق تفاهة األصنام 
  ) 2(.»وعجزها

فمن كب ونظرا فيها، فألفاها تغيب واإلله ال يعيب، فإن غاب اتبع الكوا  
 هذا االحتمال أن تكون العبودية للكوكب، مث اجته إىل ديدبر أمر خملوقاته، فأبع

األصنام فأراد أن يعرف الناس حقيقتها، فإن كانت إهلا حقا فأا ستعاقب من 
 منها حركا، وذا يقرا بسوء، لكن سيدنا إبراهيم راع عليها ضربا، فلم جيد

                                                           
 .62ص الكریم، القرآن في الحوار اهللا، فضل حسین )1(
 ) بتصرف (3/520 القرآن علوم في البرھان الزركشي، )2(



يكون قد اسقط مجيع االحتماالت أللوهية األصنام، وذا تكون قد طهرت 
  الذهنية العاقلة اليت تدرك وتعي حقائق األمور من مجيع العبادات الواهية

﴿ كُمرضلَا يئًا ويش كُمفَعنا لَا يوِن اللَِّه مد ونَ ِمندبعقَالَ أَفَت ، أُف 
  ]. 67-66األنبياء[ ﴾  وِلما تعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه أَفَلَا تعِقلُونَكُملَ

إن املقدمات اليت قدمها سيدنا إبراهيم باستقراء حقائق ما هو معبود من 
كواكب وأصنام سيوصله حتما إىل نتيجة ضمنية أال وهي فساد هذه العبادات 

يخ العقيدة الصحيحة وعبادة وتسمية من يعبد فمن ال يستحق أن يعبد مث ترس
  .الواحد األحد

  :مع قومه ) ص(حجاج سيدنا حممد  ×

بعد احلديث عن حجاج سيدنا إبراهيم مع قومه فيمكن التعرض إىل جدال 
 ولَقَِد استهِزئ ﴿آخر األنبياء مع قومه الذي لقي هو األخر ما لقيه األولون 

 ِبالَِّذين اقفَح ِلكقَب ٍل ِمنسِبرواسا كَاِخرم مهوا ِمنِزُءونَ نهتسِبِه ي ﴾  
  ]41اآلية [                                                                  

 ودعا اهللا رسول أنه أعلن فقد برسالته، الناس وإقناع نبوته إثبات سبيل يف
 اليهود حىت بل الرسالة ضد وحدهم العرب يقف ومل اهللا، عبادة إىل قومه

 هعلي اهللا صلى حممد رسالة املشركني ا اعترض اليت الشبهات وأبرز والنصارى
 بلْ قَالُوا أَضغاثُ أَحلَاٍم بِل افْتراه بلْ هو ﴿: تعاىل اهللا قصه ما أو وسلم

   ]. 5األنبياء [ ﴾شاِعر فَلْيأِْتنا ِبَآيٍة كَما أُرِسلَ الْأَولُونَ 



ضراب يف وصب القرآن الكرمي يدل على التردد واحلرية يف تزويدهم وهذا اإل«
  )1(.»للحق الساطع يف قوهلم الثاين أفسد من األول والثالث أفسد من الثاين 

، أو هلا أنه )ص(فقد استملت اآلية على عدة شبه ضد رسالة سيدنا حممد
رتل معه آية كما جمرد أضغاث أحالم وثالثها أنه مل ي) الرسالة(شاعر وثانيها أا 

 لَاِهيةً قُلُوبهم ﴿: جاء ا الرسل األولون تشهد على صدق رسالته وقوله تعاىل
 رحونَ السأْتأَفَت ِمثْلُكُم رشذَا ِإلَّا بلْ هوا هظَلَم ى الَِّذينوجوا النرأَسو

     ]3األنبياء [                                                  ﴾وأَنتم تبِصرونَ 

 سيد دعوى على فريس كفار ا اعترض أخرى شبه الكرمية اآلية ويف«
  )2(. »مثلهم بشر أنه بقوهلم املرسلني

 ا حض ليد منها أقوى حبجج الشبه هذه عن الكرمي القرآن رد ولقد
ِفيِه ِذكْركُم أَفَلَا  لَقَد أَنزلْنا ِإلَيكُم ِكتابا ﴿ :تعاىل قال املشركني، دعوى

  ﴾تعِقلُونَ 
   ]10األنبياء [                                                                

 قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ِذكْر من مِعي وِذكْر من ﴿: أيضا وقال
م مفَه قونَ الْحلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرِلي بونَ قَبِرض24األنبياء [         ﴾ع[   

 نما قُلْ ِإنما يوحى ِإلَي أَ﴿: تعاىل قوله الثانية الشبهة على الرد ويف
ِإلَه كُمونَ ِإلَهِلمسم متلْ أَنفَه اِحد108األنبياء [ ﴾ و[   
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 جاء كما بآية يأم وسلم علي اهللا صلى الرسول أن شبهة على الرد ويف  
 وما أَرسلْنا قَبلَك ِإلَّا ِرجالًا نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُوا ﴿: تعاىل قال ألولونا

   ]. 7األنبياء [                            ﴾ الذِّكِْر ِإنْ كُنتم لَا تعلَمونَ أَهلَ

 وأَهلَكْنا  صدقْناهم الْوعد فَأَنجيناهم ومن نشاُءثُم ﴿ :وقوله
ِرِفينس9األنبياء [                                                       ﴾ الْم .[   

 وما أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإلَّا نوِحي ِإلَيِه أَنه لَا ِإلَه ِإلَّا أَنا ﴿
  . ]25األنبياء [                                                       ﴾فَاعبدوِن 

 السابقني الرسل عن خيتلف ال الرسول أن يف الرابعة الشبهة على رده أما
 وما جعلْناهم ﴿ :الشبهة هذه على بالرد إليه اهللا أوحى ولذلك مثلهم بشر فهو

اِلِدينوا خا كَانمو امأْكُلُونَ الطَّعا لَا يدس8ألنبياء ا[              ﴾ ج.[   

  ﴾ وما جعلْنا ِلبشٍر ِمن قَبِلك الْخلْد أَفَِإنْ ِمت فَهم الْخاِلدونَ ﴿: وقوله

   ].34األنبياء [                                                               

يتصرف يف حياته العادية مثل الناس يأكل ويشرب ) ص(فكون الرسول 
    .  ذلك ال يطعن يف مصداقية القرآن الذي جاء بهوميوت كل

  

  

    



II- آليات احلجاج يف سورة األنبياء  

  األساليب البالغية: أوال

 :املذهب الكالمي .1

هو إيراد احلجة للمطلوب على طريقة «: يعرف التفتازاين املذهب الكالمي
لدينية علم يقتدر على إثبات العقائد ا«، وقال التهانوي أنه )1(»أهل الكالم

  )2(»على الغري بإيراد احلجة ودفع الشبه

v  االحتجاج "وما يالحظ أن املقصود باملذهب الكالمي يسمى أحيانا
 .)4("إجلام اخلصم باحلجة" وأحيانا أخرى )3("النظري

v هو أن يذكر «: وقد عرف ابن قيم اجلوزية االحتجاج النظري مبا يلي
إن « وقيل )5(»املتكلم معىن يستدل عليه بضرب من العقول

 .)6(»االحتجاج أن خيرج الكالم على طريقه اجلدال

v هو االحتجاج على املعىن املقصود حبجة عقلية «: أما الزركشي فعرفه
 .)7(»تقطع املعاند له فيه

استقر يف تاريخ البالغة العربية اعتبار املذهب الكالمي وجهاً من وجوه 
لذي ختم به ابن املعتز أبواب البديع، وحتديدا من البديع املعنوي، وهو الباب ا

                                                           
 .141 ص ومجاالتھ، مفھومھ الحجاج علوي، إسماعیل حافظ عن نقال 369ص ،4ج المختصر، التفتازاني، الدین سعد )1(
 .24ص الكشاف، مقدمة التھانوي، علي محمد )2(
 .193 ص ،1987 الھالل، مكتبة دار بیروت، والبیان، القرآن علوم إلى المشوق الفوائد الجوزیة، قیم ابن )3(
 .3/524 القرآن، علوم في البرھان الزركشي، )4(
 .193 ص الفوائد، الجوزیة، قیم ابن )5(
 193 ص نفسھ، المرجع )6(
 3/524 القرآن، علوم في البرھان الزركشي، )7(



وهو مذهب مساه عمرو اجلاحظ «: البديع اخلمسة اليت خصها ذا االسم قال
املذهب الكالمي، وهذا باب ما أعلم أين وجدت يف القرآن منه شيئا، وهو 

  .))1(»ينسب إىل التكلف تعاىل اهللا عن ذلك علوا كبريا

فنسبه إىل «: بقولهوقد علق أبو هالل العسكري على قول ابن املعتز 
 فيعجب من أنه نسبه إىل التكلف مث جعله يف )2(»الكلف وجعله من البديع

والعجيب من ابن املعتز يف بديعه «الوقت نفسه من البديع، وقال الزركشي 
  .)3(»حيث أنكر وجود هذا النوع يف القرآن وهو من أساليبه

ىل أن املذهب وهذه التعريفات قريب بعضها من بعض، فهي مجيعها تشري إ
  .الكالمي لون من احلجاج يرمي فيه املتكلم إىل إقناع خصمه باحلجة والربهان

وكثريا ما يأيت املذهب الكالمي على سبيل االستدالل بالشرط كقوله 
 كَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتا فَسبحانَ اللَِّه ربِّ الْعرِش لَو﴿: تعاىل

وهو مبين على إيراد احلجة على صورة قياس . ]22األنبياء [ ﴾ونَعما يِصفُ
استثنائي أو اقتراين، فكانت القضية الشرطية من أوضح ما ميثل العالقة بني 

  . )الالزم أو التايل(أو النتائج ) اللزوم(املقدمات 

  

  

  
                                                           

 .53 ص البدیع، المعتز، ابن ) )1(
 .410ص الصناعتین، العسكري، )2(
 3/463 القرآن علوم في البرھان الزركشي، )3(



  : بني املقدم والتايل" لو"فإذا مثلنا للعالقة الشرطية 

   ض ß ق

من سورة األنبياء ) 22اآلية (الزم، فإن مضمون ' ض 'مقدم،' ق'حيث 
  :يكون على النحو التايل

  ) ض (ß) ق(

 فساد السموات واألرض، ßتوجد يف السموات واألرض آهلة غري اهللا 
  .وبذلك يفضي التصريح مبكونات القياس االستثنائي

فسد لكن الكون = إن كان يف السموات واألرض آهلة انتفى الكون 
  .موجود

  .ليس يف السموات واألرض آهلة: نإذ

وتصبح بذلك املالزمة بني تعدد اآلهلة والفساد مالزمة قطعية وتصبح احلجة 
   )1(.برهانية

حرف ملا «وهو " لو" من سورة األنبياء تنبين على حرف الشرط 22إن اآلية 
كان ) اجلواب( ومقتضى عبارة سيبويه أن الثاين )2(»كان سيقع لوقوع غريه

حرف "بأنه ' لو'لذلك عرب عن ) مجلة الشرط(نه مل يقع المتناع األول متوقعا لك
يدل على كذب مجليت ' لو'، فالتركيب بـ "انتفاء النتفاء"أو " امتناع المتناع

  .الشرط واجلواب معاً
                                                           

 3/145 القرآن، في جاجالح علوي، إسماعیل حافظ )1(
 4/224 دق، دط، القاھرة، الكتاب، عثمان، بن عمرو بشر أبو سیبویھ، )2(



  :وهذا التميز إذا طبقناه على اآلية فإننا خنلص إىل

 على مقتضى رأي أن انتفاء الفساد دليل على انتفاء تعدد اآلهلة،: أوال
  . يف الشرط)♦(املناطقة

أن الفساد يثبت على تقدير تعدد اآلهلة، وملا مل يثبت الفساد مل يثبت : ثانيا
  .تعدد اآلهلة، على اعتبار الشرط قيدا

واملالحظ أن احلاصل الداليل واحد، وال يعرف ذلك إىل خصائص البناء 
اويل عرفاين اختذ عند املناطقة الشرطي منطقيا أو لغويا بقدر ما يعود إىل مبدأ تد

صورة قاعدة مفادها أن االستدالل يكون باملعلوم على اهول واملعلوم يف هذا 
  .)1()تعدد اآلهلة(، واهول الذي يطلب هو )انتفاء الفساد(السياق هو 

فمضمون الشرط حكاية عن املشركني وجواب الشرط هو احلجة اليت 
 املشركون، وإذ أدى املخاطب دوره يف حتليل يقدمها اخلالق إلبطال ما يزعمه

مبا ) تعدد اآلهلة(فإنه يكون جمربا على قبول النفيني وباخلصوص نفي ' لـو'بنية 
ويكون جمربا تبعا لذلك على تبين وجهة نظر ) انتفاء الفساد(أنه يدرك باحلس 

اره املتكلم، وليس أمامه حينئذ إال أن يغري اعتقاده فيتحقق عمل احلجاج باعتب
  .عمل تأثري بالقول

  

  

                                                           
 على الثاني بانتفاء ویستدل الجزاء ھو التالي أو والالزم الشرط ھو المقدم أو الملزوم أن الشرطي المنطق في فالمقرر )♦(

 .األول
 .4/158 ومجاالتھ، مفھومھ الحجاج علوي، إسماعیل حافظ )1(



 :االستعارة احلجاجية .2

استعارة تدخل ضمن الوسائل اللغوية اليت «إن االستعارة احلجاجية هي 
يشغلها املتكلم بقصد توجيه خطابه، وبقصد حتقيق أهدافه احلجاجية، فاالستعارة 
احلجاجية هي النوع األكثر انتشارا الرتباطها مبقاصد املتكلمني وبسياقام 

  .)1(»اصلية والتخاطبيةالتو

  :وقد وردت االستعارة يف سورة األنبياء يف اآليات التالية

v لْ ﴿: قال تعاىلاِطِلبلَى الْبقِّ عِبالْح قِْذفن  وفَِإذَا ه هغمدفَي 
-األنبياء[                   ﴾ زاِهق ولَكُم الْويلُ ِمما تِصفُونَ

18[. 

  نقِْذف ِبالْحقِّ علَى الْباِطِلبلْ«نا يف قوله فجاءت االستعارة هاه
هغمدفاالستعارة متثيلية، حيث شبه احلق بشيء « من اآلية الكرمية، »..فَي

صلب والباطل بشيء رخو، استعري لفظ القذف والدمغ لغلبه احلق على 
الباطل بطريقة التمثيل، فكأنه رمى جبرم صلب على رأس دماغ الباطل 

 )2(»ويف هذا التعبري مبالغة بديعية يف إزهاق الباطلفشقه، 

v قُلْ﴿: قال تعاىلا أُنِذرماء كُم ِإنعالد مالص عمسال يِي وحِبالْو 
 .]45األنبياء [                                    ﴾ِإذَا ما ينذَرونَ

                                                           
 .108 ص والحجاج، اللغة العزاوي، بكر أبو )1(
 .173ص الكریم، القرآن في البالغي اإلعجاز سالمة، حسین محمد )2(



شاوة، عن من أصم اهللا قلبه، وختم على مسعه، وجعل على بصره غ"أي 
  .)3("فهم اآليات ومساع احلق

حيث استعار الصم للكفار ألم كالبهائم اليت ال تسمع الدعاء وال تفقه 
 .النداء

v يف قوله تعاىل :﴿ وا ثُمِكسنوِسِهمؤلَى رالء  عؤا هم تِلمع لَقَد 
 ]65 األنبياء[                                              ﴾ ينِطقُونَ

 صحة إىل املتفطن حجته، عن املنقطع رجوع بعض إىل بعضهم رجع«: أي
  )1(»وعنادهم جهلهم إىل عادوا مث... خصمه حجة

 يصبح حىت الشخص بانقالب الباطل إىل احلق عن رجوعهم وعالَ جلَّ فشبه
  .أسفله أعاله

v وا﴿:وقوله يف موضع آخرقَطَّعتومهنيم بهرأَم نا  كُلٌّ ِإلَي
 ]93األنبياء [                                            ﴾راِجعونَ 

استعارة متثيلية حيث مثل إضالهلم يف الدين وتفرقهم فيه إىل شيع 
وأحزاب باجلماعة تتوزع الشيء هلذا نصيب وهلذا نصيب، فاالستعارة 

ثري يف البديعية ميكن أن نعتربها إقناعية إذا وظفت مجاهلا وسحرها بالتأ
املتلقي، إذ ميكن اعتبار أن كل استعارة حجاجية هي استعارة مجالية ألن 

                                                           
 14/210 القرآن، ألحكام الجامع القرطبي، )3(
 14/225 السابق المرجع )1(



احلجاج ال يكون عار من اجلمال، وذا عدت من وسائل احلجاج اليت 
  .ميارس املتكلم من خالهلا نوعا من الضغط إلقناع املتلقي والتأثري فيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 :ةـــــــــاملقـابلـ .3

 القرآن ما يعرف باملقابلة، فإذا قابلنا بني شيئني بغية إن من طرق احلجاج يف
معرفة أيهما أقدر على التأثري يف اآلخر إذا تعلق األمر باحتياج أحدمها اآلخر، 
فاملشركني مثال كانوا يعبدون أحجارا كانوا يصنعوا بأيديهم ويعتقدون أن هذه 

، فجاء القرآن ليثبت األصنام هلا أثر يف الكون، وأا أحق أن تعبد من دون اهللا
خالف ما يعتقدون، ففي معرض إظهار ِنعم اهللا اليت أسبغها على عباده من 
تسخري الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم، وجعل البحر لتجري فيه الفلك 

  .فيه

فاآلية أقامت  ]17النحل [  ﴾... من ال يخلُق يخلُق كَأَفَمن ﴿: قال تعاىل
مقابلة اهللا الذي خلق كل شيء بقدرته وحكمته وأحكم صنعه وخلقه يف هذا 
الكون وبني هذه التماثيل اليت ال متلك من األمر شيئا، وقد جاءت هذه املقابلة 

  .]23األنبياء [     ﴾  عما يفْعلُ وهم يسأَلُونَسأَلُ يال ﴿: أيضا يف قوله تعاىل

 ﴾  الَ يسأَلُ عما يفْعل وهم يسأَلُون﴿: قوله تعاىل«: يقول القرطيب
ال يسأله اخللق عن قضائه يف : املعىن: قاصمة للقدرية وغريهم، قال ابن جريج

خلقه، وهو يسأل اخللق عن أعماهلم ألم عبيد، بني ذا أن من يسأل عن 
  .)1(»ئكة ال يصلح لإلهليةأعماله كاملسيح واملال

 

 

                                                           
 190 ،14/189 البیان، ألحكام الجامع القرطبي، )1(



 :ـامــــــــــاالستفهـ .4

االستفهام هو طلب املعرفة حول شيء معني، وله دور كبري يف العملية 
نظرا ملا يعمله من جلب القارئ أو املستمع يف عملية االستدالل «احلجاجية 

 وهذه األمور أيضا من )1 (،»حبيث أنه يشركه حبكم قوة االستفهام وخصائصه
االستفهام البالغي يف القرآن الكرمي حبيث أنه خيدم مقاصد اخلطاب «مسات 

  .)2(»ويلعب دورا أساسيا يف اإلقناع باحلجة

وهو من أكثر األساليب اإلنشائية ورودا يف القرآن، فاجلدل القرآين يقتضي 
ولعل احلوار الذي كان يدور بني املرسلني "أن يكون هناك سائل وجميب 

الصيغة االستفهامية واليت قد اختذت من جانب أنبياء اهللا وأقوامهم تطلب وجود 
وسيلة لإلقامة احلجة واإلقناع، امتزجت بالنصيحة يف غالب األحيان وذلك 

  .)3("عكس ما تلقوه من جانب أقوامهم

واالستفهام هو طلب حصول أمر أو شيء يف ذهن املتكلم عن طريق 
ي وكم وكيف وأين وأنى  ما ومن وأ-هل –اهلمزة : (أدوات االستفهام وهي

وتعد اهلمزة أكثر وأشهر األدوات استعماال يف القرآن وخصوصا ... ومىت وأيان
الغالب يف أسلوب القرآن أنه خيرج إىل أغراض «ما يتعلق باحلجاج كما أن 

                                                           
 العدد العربي، التراث مجلة نموذجا، األنبیاء سورة الكریم، القرآن إعجاز في حجاجيال البیان عیسى، بن الحلیم عبد )1(

 192ص ،2006 نیسان ،102
 العربیة اللغة معھد واألدب، اللغة مجلة نموذجا، النمل سورة الكریم، القرآن في الحجاجیة البنیة مسعودي، حواس )2(

 342ص ،1997 دیسمبر 12 العدد وآدابھا،
 المكتب المعجز، القصصي األسلوب خصائص في دراسة القرآني، القصص في اإلعجاز روائع حسن، سیدال محمود )3(

 .259 ص االسكندریة، الرحل، محطة الحدیث، الجامعي



 كالتعجب، اإلنكار، التوبيخ، والتحقري إىل ما ذلك مما (*)أخرى غري االستفهام
  .)1(»بني رسل اهللالوحظ عند احلوار القصصي 

وقد وظف االستفهام البالغي يف سورة األنبياء يف واحد وعشرين موضعا 
معظمه مت بأداة اهلمزة، ومعظم األساليب اليت وظفت يف السورة كانت عبارة 

  .عن استفهام إنكاري توبيخي

 : ــارــــاإلنك - أ

ينتبه «وهو إبداء النفور والرغبة عن أمر ما لسبب من األسباب وغرضه أن 
السامع حىت يرجع إىل نفسه فيخجل ويرتدع ويعىي باجلواب، إما ألنه قد ادعى 
القدرة على فعل ما ال يقدر عليه، فإذا ثبت على دعواه قيل له فافعل فيفضحه 
ذلك، وإما ألنه هم بأن يفعل ما ال يستصوب فعله، فإذا روجع فيه تنبه وعرف 

فإذا ثبت على جتويزه وبخ على اخلطأ ألنه جوز وجود أمر ال يوجد مثله، 
 فاملقصود باإلنكار وغرضه من خالل قول اجلرجاين الردع والزجر ال )2(»تعنته

  .يكون إال تكذيبا وتوبيخا

  :ومنثل هلذا الصنف باالستفهام الذي ورد يف قصة سيدنا إبراهيم، قال تعاىل

  ﴾ لَِّتي أَنتم لَها عاِكفُونَ قَالَ ِلأَِبيِه وقَوِمِه ما هِذِه التماِثيلُ اِإذْ ﴿
 ]52األنبياء [                                                                 

   
                                                           

 3/234 القرآن، علوم في اإلتقان ینظر غرضا، وثالثین واحد في السیوطي أحصاھا (*)
 .266ص السابق، المرجع )1(
 88 ص المعاني، علم في الجرجاني، محمد بن )2(



فاملفروض أن تأيت اإلجابة هنا عن هذا السؤال مبا يؤثر على النفوس 
ا  وجدنا آباَءنا لَهقَالُوا﴿:ويستميل العقول، لكنها كانت غري ذلك، قال تعاىل

اِبِدينإذ نالحظ غياب العقل يف هذه احلجة، فعبادة األصنام ]53األنبياء [ ﴾ ع 
عندهم كانت جمرد تقليد آلبائهم بغري برهان، لكن قوم إبراهيم مل يكترثوا هلذه 

 ]55األنبياء [ ﴾  ِمن الالَِّعِبيننت ِبالْحق أَم أَتناأَِجئْ...  ﴿احلجة فقالوا 
وهو رابط حجاجي تداويل يفيد اإلضراب " بـل"قترنة بـ لتأيت اإلجابة م

 بل ربكُم رب السماواِت واَألرِض الَِّذي فَطَرهن وأَنا قَالَ ﴿اإلبطايل 
اِهِدينالش نلَى ذَِلكُم م93األنبياء [﴾ ع[ . 

 ولكن جند قومه يتجاوزون هذه احلجج ويتعنتون ويعاقبون سيدنا إبراهيم
لتظهر بعد ذلك قدرة اهللا تعاىل هي آية _  بإلقائه يف النار _بأشد العقوبات 

  . أخرى للمكذبني على عظمته

 :التـوبيـخ  - ب

وهو نفور واستنكار فعل مستهجن أو سلوك خارج عن العرف مما ال 
يستساغ فإذا رجع عن خطئه املرتكب وعرف قبحه واستنكار الناس له، وأما إذا 

بؤمر بأن يستدل على جوازه، وهذا ما متادى يف غيه وخ على هذا اإلصرار وي
 ِإذْ ولُوطًا ﴿: ينطبق على قوم لوط وما كان بينه وبينهم من جدال، قال تعاىل

ـالَِمينن الْعٍد مأَح ا ِمنقَكُم ِبهبا سةَ مونَ الْفَاِحشـأْتِمِه أَتقَالَ ِلقَو ﴾  
  .]80األعراف [



                                                                 ﴾  ِذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منِكرونَذَاوه ﴿: قال تعاىل
  ]50األنبياء [

 استفهام توبيخي أنكر عليهم متاديهم ﴾ أَفَأَنتم لَه منِكرونَ..  ﴿: فقوله
  .جج والرباهني املقدمة هلميف إنكار النبوة رغم احل

 : التـقرير  - ت

 ويشترط أن )1(وهو محل املخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر يعرفه
 قَـالُوا ﴿تسبقه مهزة االستفهام، قال تعاىل على لسان قوم سيدنا إبراهيم 

ا ِإبا يـِتنـذَا ِبآِلهه لْتفَع أَأَنتاِهيمفإن املطلوب ]62األنبياء [ ﴾ ر 
بلْ فَعلَه كَِبيرهم هذَا ...﴿رار بالفاعل ال بالفعل وبدليل قول إبراهيم هلم اإلق

  .]63األنبياء [ ﴾ فَاسأَلُوهم ِإن كَانوا ينِطقُونَ

هذا من معاريض الكالم ولطائف هذا النوع ال يتغلغل « : يقول الزخمشري
 قصد إبراهيم فيها إال أذهان الراضة من علماء املعاين، والقول فيه أنّ

صلوات اللّه عليه مل يكن إىل أن ينسب الفعل الصادر عنه إىل الصنم، وإمنا 
قصد تقريره لنفسه وإثباته هلا على أسلوب تعريضى يبلغ فيه غرضه من 
إلزامهم احلجة وتبكيتهم، وهذا كما لو قال لك صاحبك وقد كتبت كتابا 

صاحبك أمى ال أأنت كتبت هذا و: خبط رشيق وأنت شهري حبسن اخلط 
حيسن اخلطّ وال يقدر إال على خرمشة فاسدة، فقلت له بل كتبته أنت، 
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كان قصدك ذا اجلواب تقريره لك مع االستهزاء به، ال نفيه عنك وإثباته 
  .)2(»لألمى أو املخرمش

فإبراهيم من خالل اآلية املذكورة يدعو قومه يف استهزاء وسخرية إىل سؤال 
 م هذا، لكنهم جييبون مبا هو تأكيد وإقرار للحجة إليت قدمها آهلتهم عمن فعل

 نِكسوا علَى رؤوِسِهم لَقَد عِلمت ما هؤالء ينِطقُونَ ثُم ﴿:سيدنا إبراهيم
 ليتساءل إبراهيم يف حضرة القوم كيف أم يعبدون ما ال ]65األنبياء [ ﴾

 قَالَ ﴿:  التعقل، قال تعاىلينفعهم وال يضرهم، ويدعوهم يف الوقت نفسه إىل
 لَّكُم وِلما أُف يضركُم ِمن دوِن اللَِّه ما ال ينفَعكُم شيئًا وال أَفَتعبدونَ

بعونَتِقلُونَدعوِن اللَِّه أَفَال ت67-66األنبياء [            ﴾  ِمن د[.  

بارة عن استفهام ومعظم األساليب اليت وظفت يف سورة األنبياء كانت ع  
إنكاري وتوبيخي أي إنكار فعل املخاطبني وتوبيخهم على موقفهم املتناقض مع 

  .)1(احلقيقة املتداولة بينهم ومع العقل

 ]3األنبياء [   ﴾ السحر وأَنتم تبِصرونَ أَفَتأْتونَ ... ﴿: تعاىل قال .1

 حممد به جاء الذي إن: أي }السحر أفَتأْتونَ{ « تفسريه يف القرطيب يقول
. به تناجوا ما على نبيه اهللا فأَطلع وتتبعونه؟ إليه جتيئون فكيف سحر )ص(
 إنسان أنه" تبصرون وأنتم "،صحة وال له حقيقة ال مموٍه كل اللغة يف

                                                           
 2/577 الكشاف، الزمخشري، )2(
 .192ص الكریم، القرآن إعجاز في الحجاجي البیان عیسى، بن الحكیم عبد )1(



 املعىن: وقيل... باألشياء البصر العقل ألن تعقلون كنتم: مثل مثلكم،
  .)2( »التوبيخ الكالم ومعىن احلق؟ تعرفون وأنتم الباطل إىل أَفتعدلون

 بالسحر، حممد سيدنا اام وهي أال معينة لقضية حجاجية بنية متثل فاآلية
 هذه خالل من استنباطها ميكن اليت فالنتيجة إليه، ويستمعون يأتون ولكنهم
  .    عنه الناس أبعد الرسول وأن سحر ليس القران أن يعلمون أم احلجة،

 آمنت قَبلَهم من قَريٍة أَهلَكْناها أَفَهم ما﴿تعاىل قال .2
وجاءت هذه اآلية يف سياق الطلب املشركني ] 6األنبياء [﴾يؤِمنونَ

 بيان وهو املعجزات، من السابقون املرسلون به أويتملعجزة، مثلما 
 ولو حىت وكفرهم املشركني عناد وتعاىل سبحانه اهللا فيه يصور حجاجي
 باألمم تتعلق هاهنا واحلجة يؤمنوا، لن يقترحون ما وجل عز أعطاهم
 اإلميان أرادوا ولو تؤمن، مل ولكنها أرادت ما منحت اليت السابقة
 هاهنا احلجاجية فالبنية اهللا، رسول ا أُيد اليت باملعجزات الكتفوا
 املعجزات من أرادت ما هلا كان اليت السابقة باألمم بالتمثيل ارتبطت
 . فهلكت تؤمن مل لكنها

  أَنزلْنا ِإلَيكُم ِكتابا ِفيِه ِذكْركُم أَفَال تعِقلُونَلَقَد ﴿ :تعاىل قال .3
 اهللا يدعوا توبيخي، ريإنكا استفهام عن عبارة فاآلية ]10األنبياء [ ﴾
U للرسول املعارض   موقفهم يف والتأمل التعقل إىل الكفار خالله من 
r  »فيه أو موعظتكم أو وصيتكم، شرفكم فيه الكتاب هذا أن أي 

 كحسن الذكر حسن أو الثناء، ا تطلبون كنتم اليت األخالق مكارم
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 أَفَالَ(.. :تعاىل قال مث... احلديث وصدق بالعهد والوفاء ، اجلوار
                                                                                                                                          )1(»أكثر والتدبر النظر إعادة إىل صرحية دعوة وهي: )تعِقلُونَ

بِلك الْخلْد أَفَِإن مت فَهم  جعلْنا ِلبشٍر من قَوما ﴿: تعاىل قال .4
 ]34اآلية [                                                  ﴾الْخاِلدونَ 

 أَولَم ير الَِّذين كَفَروا أَنَّ السماواِت واَألرض ﴿ :تعاىل قال .5
 شيٍء حي أَفَال كَانتا رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنا ِمن الْماء كُلَّ

 ]30اآلية [                                                    ﴾ يؤِمنونَ

 ]50اآلية [  ﴾  ِذكْر مبارك أَنزلْناه أَفَأَنتم لَه منِكرونَوهذَا ﴿ .6

 يرونَ أَنا نأِْتي الْأَرض ننقُصها ِمن أَفَلَا ...﴿: تعاىل قال .7
 ]44األنبياء [                              ﴾  أَفَهم الْغاِلبونَطْراِفهاأَ

 :التحقيـر  - ث

 رآك الَِّذين كَفَروا ِإن يتِخذُونك ِإالَّ هزوا وِإذَا ﴿: تعاىل قال
   ﴾أَهذَا الَِّذي يذْكُر آِلهتكُم وهم ِبِذكِْر الرحمِن هم كَاِفرونَ 

  ]36األنبياء [

 يتخذونه ما  النيب رؤوا إذا الكفار أن الكرمية اآلية هذه يف تعاىل  اهللا ذكر
 يذكر الذي أهذا ويقولون. برسالته ومستخفني به مستهزئني أي هزؤا، إال

 هذا مع وهم... زلفى اهللا إىل وتقربكم لكم تشفع أا وينفي يعيبها / أي آهلتكم
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 ﴿و. للنيب ﴾  رءاَكوِإذَا ﴿ :قوله يف طابفاخل. الرمحن بذكر كافرون كله
 أَهذَا« قوله يف واالستفهام. نافية ﴾ ونك يتِخذٍُإن ﴿     قوله يف ﴾ إن

كُمتآِله ذْكُريظهر والذي والتعجب لإلنكار هو: حيان أبو فيه قال »الِّذي ي 
  .)1 (  )بالنيب التحقري باالستفهام يريدون أم يل

 قبل من مبعوثا  النيب يكون أن االستحقار غرضه اآلية هذه يف فاالستفهام
 وقد. r الرسول شأن استصغار يف املبالغة على يدل" هذا "اإلشارة واسم  اهللا
 للترتيب خاضع وهو بالغية استفهامية بنيات شكل يف كلها احلجاجية البنية تأيت

  .)2(العكسي

 احلجة <------- النتيجة

  :مثال

 ِمن دوِن اللَِّه ما ال ينفَعكُم شيئًا وال أَفَتعبدونَالَ  قَ﴿: تعاىل قال
 كُمرضِقلُونَ`يعوِن اللَِّه أَفَال تونَ ِمن ددبعا تِلمو لَّكُم أُف  ﴾  

  ]67-66األنبياء [                                                                 

   ß هللاأتعبدون من دون ا

  ما ال ينفعكم

  حجج معطاة    وال يضركم

  أفال تعقلون
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 النتيجة

 



ويلعب االستفهام دورا كبريا نظرا ملا يعمله من جلب القارئ أو املستمع   
يف عملية االستدالل، حبيث أنه يشركه حبكم قوة االستفهام وخصائصه حبيث أنه 

  .خيدم مقاصد اخلطاب ويلعب دورا أساسيا يف اإلقناع باحلجة

 :األمــر .5

يعد من األساليب اإلنشائية اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي، كما يعد هو 
ما «: اآلخر من اخلصائص اللغوية يف اجلدال بني األنبياء وأقوامهم وبقصد باألمر

 ويسمى أمر حقيقي وله )1(»يطلب حصول شيء على وجه االستعالء واإللزام
الم األمر اسم فعل األمر  املضارع املقرون بـ–إسم فعل األمر : أربع صيغ

  .واملصدر النائب عن فعل األمر

وقد خيرج األمر عن معناه احلقيقي ليؤدي معان أخرى تعرف من سياق 
  :الكالم وقرائن احلال ومنها

 :التهديد - أ

هو غرض يراد به إشعار املخاطب مبصري سيء سوف يؤول إليه إن مل ينته 
 وال يسمع الصم الْوحِيركُم ِب ِإنما أُنِذقُلْ ﴿: عن سلوكه، قال تعاىل

  ]45األنبياء [                                        ﴾الدعاء ِإذَا ما ينذَرونَ 

فاهللا أمر سيدنا حممد أن ينوب عنه يف الرد على ضالالت املشركني بفعل 
:  أي ﴾ أنذركم بالوحيإنما﴿ يا حممد للناس كلهم ﴾قل﴿أي " قل"األمر 

إمنا أنا رسول ال آتيكم بشيء من عندي، وال عندي خزائن اهللا، وال أعلم 
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الغيب، وإمنا أنذركم مبا أوحاه اهللا إيلّ فإن استجبتم، فقد استجبتم هللا، وسيثيبكم 
على ذلك، وإن أعرضتم وعارضتم، فليس بيدي من األمر شيء وإمنا األمر هللا 

  .والتقدير كله هللا

خذُوا ِمن دوِنِه آِلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا  اتأَِم ﴿: قال تعاىل
ِذكْر من مِعي وِذكْر من قَبِلي بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ الْحق فَهم 

  .)1( "الوعيد والتهديد" ومعىن الكالم ]24األنبياء [ ﴾ معِرضونَ

 أعاد التعجب يف اختاذ ﴾ِه آِلهةً  اتخذُوا ِمن دوِنأَِم ﴿ ": يقول القرطيب
وقيل األول احتجاج من حيث املعقول ... اآلهلة من دون اهللا مبالغة يف التوبيخ

والثاين احتجاج باملنقول، !  وحييون املوتى، هيهات﴾ هم ينشرون ﴿: ألنه قال
 مبا هلم من ﴾ من مِعيِذكْر ﴿هاتوا برهانكم من هذه اجلهة، وقيل : أي
 األمم ن م﴾ وِذكْر من قَبِلي ﴿اب على اإلميان والعقاب على الكفر الثو

: وقيل معىن الكالم.. .اآلخرة يف م يفعل وما الدنيا، يف م يفعل فيما السالفة
  )2(" فعن قريب ينكشف الغطاءأي افعلوا ما شئتم

 :التهكم والتعجيز  - ب

عليه، ويظهر هذا يف فأما التعجيز فهو أمر املخاطب بالقيام بعمل ال يقدر 
– أي هاتوا دليال على أن األصنام ﴾ هاتوا برهانكُم ﴿ 24 قوله تعاىل يف اآلية

  . اليت تعبدوا قادرة على إحياء املوتى وبعث احلياة-اآلهلة
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وأما التهكم فيقصد به استعمال األمر إلهانة املخاطب ودحض حجته 
 فَاسأَلُوهم ِإن كَانوا  ...﴿: يمالباطلة، قال تعاىل على لسان سيدنا إبراه

  .]63األنبياء [ ﴾ ينِطقُونَ

إن كانوا ينطقون فاسألوهم، فعلق فعل الكبري بنطق اآلخرين، تنبيها «: أي
فقال ... هؤالء... بل هو الفاعل إن نطق: هلم على فساد اعتقادهم كأنه قال

إم ال ينطقون وال ينفعون وال :  ليقولوا﴾... بلْ فَعلَه كَِبيرهم هذَا﴿إبراهيم 
  .)1(»فِلم تعبدوم؟ فتقوم عليهم احلجة منهم: يضرون، فيقول هلم

 :التوكيـد  .6

يعد التوكيد من األساليب البالغية اليت استعملها القرآن الكرمي يف جمادالته 
مع خصومه ألنه وسيلة لتثبيت املعىن يف النفوس، وإقراره يف أفئدة قارئيه حىت 

إن التأكيد متكني الشيء يف النفس وتقوية أمره، «قيدة من عقائدهم، يصبح ع
وفائدته إزالة الشكوك، وإماطة الشبهات عما أنت بصدده، وهو دقيق املأخذ 

   )2(»كثري الفوائد

ومن مث عد التوكيد من أهم أساليب القرآن يف التأثري على اخلصوم وهذا 
  . اجلحود واإلنكارما جيعلهم يتيقنون بعد الشك، ويؤمنون بعد

إن العمل اللغوي الذي افتتحت به سورة األنبياء عمل إثبات يقصد به 
 ﴾ اقْترب ِللنـاِس ِحسابهم وهـم ِفي غَفْـلٍَة معـِرضونَ ﴿التهديد 

  )9 - 7- 2( وتتابعت أعمال التوكيد يف اآليات ]1األنبياء [
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 خلق من كمةاحل عن احلديث يبدأ )17( و)16(ومنذ اآليتني «
 فتوكيد اخللق من العبث نفي على اآليتني هاتني قامت فقد واألرض السماوات
املبنية  )18( اآلية لتأيت بنفي، عقب شرطي بتركيب اللغوي العمل هذا ملضمون

 لتتتابع أعمال التوكيد السورة )1(»على إضراب يؤكد مضمون اآلية السابقة
لتأكيد على وحدانية اهللا ووجوب عبادته وختتتم بالتوكيد على رسالة اإلسالم وا

 أحد التوكيد أن لنا يتبني التوضيح هذا خالل ومن ،)105( ،)92 (يف اآليـة
 االستعمال يف متقدما موقعا وحتتل التعبري يف بارزا دورا تلعب اليت األساليب
 وقد وبيانه، توضيحه أو وبنائه، تأسيسه يف تركيب منه يربأ يكاد فال والتأثري
 النحوية، أبواا اختالف على األدوات يف فتتبعوه املعىن هذا أمهية املفسرون أدرك
 النصوص بعض يف أدواته وتزاحم القرآن، أسلوب يف توغله إىل أشاروا كما
  .والتبليغ التوثيق من مزيدا ملنحها

  )تنازيل (عكسي لنظام خاضع أيضا وهو

   

  

 :التصـويـر .7

 فهي معاً، والقلب العقل تؤثر اليت الفنية همجاليات الكرمي القرآن يف للتصوير
 الوجدان كوامن وختترق واإلدراكية، الفكرية عملياته أرقى يف الذهن ختاطب
 آخذا التأثريي املنطق يكون مث ومن متألقا، ونابضا حيا، صافيا يصبح حىت فترققه
  .وأبعادها جلوانبه ممتلكا البشرية، بالنفس

                                                           
 .4/163 ومجاالتھ، مفھومھ الحجاج علوي، إسماعیل حافظ )1(

 

 النتيجة
 إن

 احلجة



 اللفظ حتقيقه يف يتضافر الكرمي، القرآين النص يف أساسي ملمح والتصوير
 الطرق إحدى وهو الداخلية، وبنغماا املتنوعة بتراكيبها واجلملة الصويت برنينه
 كل فاستعمل واملكابرين، واملعاندين اخلصوم مع حجاجه يف القرآن سلكها اليت

 ذهه وتتمثل الشبهة، عن اللثام ومتيط الدليل وتقوي الفكرة توضح اليت األدوات
 واحلوادث احملسوسة واملشاهد املصورة والتعبريات املعربة األلفاظ يف األدوات
 بغية الصافية، والقلوب السليمة الفطر تدركه بديهي هو مبا واستعان املنظورة،

: قطب سيد يقول واإلذعان، لالقتناع النفس ويئة والوجدان اإلحساس إيقاظ
 والتشخيص التصوير ريقةط: العامة الطريقة هي فكانت طريقته أما«

 وكسب وناضل القرآن به جادل الذي الوجداين املنطق هو هذا كان..والتجسيم
 الصور غري القرآن سلك مث..وطريقته مبادته الغاية فبلغ.. النهاية يف املعركة
 النعيم وصور القيامة مشاهد وغري الكثرية، القصص وغري واملعنوية النفسية
  )1(»...والعذاب

  :األنبياء سورة يف التصوير أمثلة ومن

 نقِْذف ِبالْحق علَى الْباِطِل فَيدمغه فَِإذَا هو بلْ ﴿:  18 اآلية .1
 ﴾ زاِهق ولَكُم الْويلُ ِمما تِصفُونَ

 العناصر من التصويري التعبريي الوجه هذا يف هنا االنتقال عملية إن
 إطار يف تتم املشاهدة، ستوىم إىل والتفكري اإلدراك مستوى من احلسية
 الذهنية األبعاد حتويل على تعمل اليت احلسية العناصر من متكون صوري

                                                           
 .229ص ،1980 ،6ط القاھرة، بیروت، الشروق، دار القرآن، في الفني التصویر قطب، سید )1(



 منها، بديل ثان خيايل عامل على يعتمد مث باالستعارة يستعني اخليال ألن
  .املتلقي عند النفسي للتأثري األولوية يعطي الصور من النوع وهذا

 لتقر تقوم أمة يف إال يتمثل ال قاحل أن التصوير هذا من هاهنا واهلدف
 خصائص يدعون الذين من هلا املتعصبني وتدفع األرض، يف اهللا حاكمية
 العقاب رأينا القرآن، يف السابقة األمم قصص إىل نضرنا فلو األلوهية،
 .البشر تدخل دون –) الباطل (باملشركني– جيري السماوي

هم حتى طَالَ علَيِهم الْعمر أَفَال  متعنا هؤالء وآباَءبلْ ﴿: 44 اآلية .2
 ﴾ يرونَ أَنا نأِْتي اَألرض ننقُصها ِمن أَطْراِفها أَفَهم الْغاِلبونَ

ما كألناهم وآباءهم املاضني إال متتيعا هلم باحلياة الدنيا وإمهاال «: أي
 األمد ﴾ لَيِهم طَالَ عحتى﴿كما متعنا غريهم من الكفار وأمهلناهم 

 يرونَ أَفَال ﴿.. وامتدت م الروح والطمأنينة، فحسبوا أال يزول ذلك 
 ننقص أرض الكفر ودار احلرب وحنذف أطرافها بتسليط املسلمني ﴾أَنا
  .﴾ نأِْتي اَألرض﴿: أي فائدة يف قوله تعاىل: فإن قلت.. عليها

ملسلمني، وأن فيه تصوير ما كان اهللا جيريه على أيدي ا: قلت
  )1(.عساكرهم وسراياهم كانت تغزوا أرض املشركني

وقد تعددت أوجه التصوير يف السورة بني تصوير لقصص األنبياء 
وحجاجهم مع أقوامهم، مث تصوير لعاقبة الكافرين من عذاب يوم القيامة، 

  .لينقل بعد ذلك لتصوير حتقيق احلق وإقراره على الباطل
                                                           

 .4/147 الكشاف،: الزمخشري )1(



 :التمثـيل .8

 اردة املعاين لتقريب القرآن استعملها اليت البيانية األساليب نم التمثيل يعد
 وتفنيد للخصوم رده يف عنها اإلام ستار وإزاحة وتوضيحها، السامع ذهن إىل

 والسبب كالمهم يف الفصحاء العرب ا امتاز طريقة وهي وأباطيلهم، حججهم
 وجلي واضح هو مبا أنسوت تتأثر األخرية هذه ألن النفوس، على التمثيل تأثري يف
 ومعروف واضح بشيء مبهمة فكرة ربطت إذا وخصوصا حمسوس هو وما

 إىل خفي من خترجها أن على موقوف النفوس أنس إن«: اجلرجاين يقول لديها،
 آخر شيء إىل إياه تعلمها الشيء يف تردها وأن مكين، بعد بصريح وتأتيها جلي،
 إىل العقل عن تنقلها أن حنو كمأح املعرفة يف به وثقتها أعلم بشأنه هي

  .)1(»اإلحساس

v ا ﴿: تعاىل قالا فَمِصيدح ماهلْنعى جتح ماهوعد لْكالَت تز 
اِمِدين15األنبياء [                                              ﴾ خ[ 

فاحلصيد الزرع احملصود، أي جعلناهم مثل احلصيد، شبههم به يف 
م، واملراد أم أهلكوا بذلك العذاب حىت مل يبق هلم حس وهلا حركة استئصاهل

  )2(.وجفوا كما جيف احلصيد، ومخدوا كما ختمد النار

فقد مثل اهللا تعاىل يف اآلية الكرمية حال املشركني والنهاية اليت آلت إليها 
القرى املكذبة باملرسلني بالزرع الذي حصد وخف ومخد كما ختمد النار، ويف 

 حجة فاآلية ا، جاء اليت وبالرسالة )ص(ا ديد ووعيد للمكذبني بالرسول هذ

                                                           
 .108ص البالغة، أسرار الجرجاني، )1(
 )بتصرف (22/147 الرازي، فخر تفسیر )2(



 تؤول أن يف بالرسول املكذبني وردع املكذبني، إهالك يف تعاىل اهللا قدرة على
 .باملرسلني املكذبة الغابرة األمم له آلت ما إىل حاهلم

v أيضا وقوله :﴿ موِجلِّ ِللْيالس اء كَطَيمطِْوي السلَ  نا أَوأْندا بِب كَمكُت
ا فَاِعِلينا كُنا ِإننلَيا عدعو هِعيدلٍْق ن104األنبياء [                ﴾ خ[ 

أي نطوي السماء فنعيدها إىل اهلالك والفناء، كطي الصحيفة على ما فيها، 
الكرمي وجاء هذا التشبيه هاهنا لتقريب الصورة إىل أذهان املتلقني للقرآن 

وتقريب الصورة فمثل جالّ وعال طيه للسماء يوم القيامة، كطي الكاتب 
 .)1( لصحيفته، واملراد هاهنا بطي السماء اإلخفاء والطي والتعمية

 :واحلصر الشرط حجاجية .9

 يف كثريا تكرر وقد وجوابه، الشرط أمرين، على العربية يف الشرط يقوم
  .األنبياء سورة

 بناء يف يسهم إذ احلجاجي، للنص هريةجو مسة الشرط أسلوب يعد
 يف املشاركة إىل اخلصم ويقود احملاجج، فيها يرغب اليت الوجهة وفق االستدالل

 الشرط أسلوب أن وذلك حتمية، بطريقة املقترحة األطروحة يدعم جواب صوغ
 يترتل الشرط فعل أن مادام وجوابه، الشرط فعل بني الضروري التالزم على يقوم
  .به لماملس مرتلة

 ذات ألفاظ على اشتماله يف تكمن الشرط ألسلوب احلجاجية النجاعة إن
 حجته احلجة تصبح وبذلك غري، ال وحيد جواب اقتراح على اخلصم تلزم معان

                                                           
 ).بتصرف (298 – 14/297 البیان، ألحكام الجامع القرطبي، )1(



 ألا احلجاجي، سلمه يف وأقوى إقناعه يف فعالية أكثر تكون مث ومن اخلاصة،
 الشرط أسلوب استعمل سبق ما على وبناءا وتفكريه اعتقاده من جزءا أصبحت
  .واجلاحدين الكفار حملاجة

v  تعاىل قال :﴿ ا لَوا ِإن كُننِمن لَّد اهذْنخا لّاتوِخذَ لَهتا أَن نندأَر 
17األنبياء [                                                  ﴾ فَاِعِلين[ 

v  ل ﴿: قال تعاىلةٌ ِإوا آِلهانَ اللَِّه  كَانَ ِفيِهمحبا فَستدلَفَس الَّ اللَّه
 ]22األنبياء [                              ﴾رب الْعرِش عما يِصفُونَ

v  لَِئن ﴿: قال تعاىلا ولَنيا وي قُولُنلَي كبذَاِب رع نةٌ مفْحن مهتسم 
 ا ظَاِلِمينا كُن46األنبياء [                                        ﴾ِإن[ 

v قال تعاىل :﴿ ونَلَواِلدا خكُلٌّ ِفيها ووهدرا وةً مالء آِلهؤكَانَ ه ﴾ 

 ]99األنبياء [                                                                  

 ا، إال تتم ال حجاجية مقاصد لتحقيق جاء" لو "إن توظيف اسم الشرط
 واملعرفة العينية التجربة من االقناعية قوا تستمد دامغة حجة على تقوم فهي

 يقينية مقدمات من االنطالق يتم وذا والواقع، احلس ا يشهد اليت املشتركة
 فعل ألن لألطروحة املالئم اجلواب وتصور الفراغ ملء إىل اخلصم دفع أجل من

  .فيه املرغوب اجلواب جهة إىل املستمع توجه لغوية مؤشرات يتضمن الشرط

 أن "وهي الكافرين على احلجة لتطرح اآلية هذه جاءت: 17 اآلية ×
 الختذه ذلك يتخذ أن أراد لو ألنه واهلزل، اللعب عن مرته تعاىل اهللا



 تفيد هنا ها" فإن" ﴾ كُنا فَاِعِلينِإن﴿عنه ذلك نفي إىل سارع لكنه
 ."ما "مبعىن نافية" فإن "اإلنكار،

 ما أبلغ وهذا «اهللا وحدانية على عقلي كدليل جاءت: 22 اآلية ×
 التوحيد، صحة يف االعتماد عليه الذي األصل وهو احلجاج، يف يكون
 .)1(»أفعاهلما دون بوجودمها بالتمانع اخللق لبطل آخر إله كان لو ألنه

 األنبياء سورة يف احلصر على القائمة احلجاجية البنية اعتمدت وقد ×
 عليها قام اليت اجلوهرية القضية على تؤكد اليت اآليات يف يتضح ام وهذا
 منها التوحيد قضية وهي –خاص بوجه والسورة– بعامة الكرمي القرآن
 أَرسلْنا ِمن قَبِلك ِمن رسوٍل ِإالَّ نوِحي ِإلَيِه وما ﴿: تعاىل قوله

 ]25األنبياء [                           ﴾ أَنه ال ِإلَه ِإالَّ أَنا فَاعبدوِن

 ِإنما يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد قُلْ ﴿: أيضا وقوله ×
  ]108األنبياء [                                  ﴾ فَهلْ أَنتم مسِلمونَ

  

  

  

  

  
                                                           

 .2/109 القرآن إعجاز في النكت الرماني، )1(



  :واللغوية املنطقية اآلليات: ثانيا

 :املنطقية اآلليات .1

 :ضمارياإل القياس  .أ 

 فهي ا، واملقام احلال ملقتضى طبقا املقدمات إحدى منه حذفت قياس وهو
 كثريا املقدمات إحدى وحذفت كالمه، يف حمذوفة املخاطب ذهن يف موجودة

 الكرمي القرآن يف الناظر إن«: بقوله ذلك عن سينا ابن عرب وقد القرآن، يف
 القرآن إن «الغزايل وقال. )1(»املقدمات إحدى فيه حذفت قد أكثرها يرى
  .)2(»واإلجياز احلذف مبناه الكرمي

 بل هللا، ابنا يكون أن ونفيه عيسى النيب عن تعاىل قوله يف القياس هذا ويتجسد
  .للعاملني آية وأمه هو اهللا رسول هو

 :اخللف قياس  .ب 

 بإبطال الصدق كإثبات نقيضه بإبطال أمرا املستدل يثبت أن فهو
 ومسي التعدد، بإبطال الوحدانية وإثبات الباطل، بإبطال احلق وإثبات الكذب
 الصحيحة للمقدمة للوصول خصمه دعوى من ينطلق املستدل ألن كذلك
 كَانَ ِفيِهـما آِلهةٌ ِإالَّ اللَّه لَفَسدتا لَو﴿:الكرمية السورة يف أمثلته ومن

 حللنا فإذا ،]22 ألنبياء ﴾فَسبحـانَ اللَِّه رب الْعرِش عما يِصفُـونَ
 الصحيحة غري اخلصم مقدمة من انطلق قد جداله يف القرآن أن جند مثال اآلية

                                                           
 .26ص القرآن، في الجدل التومي، محمد )1(
 .26ص نفسھ، المرجع )2(



 الكون، فساد وهي إهلني وجود من بالنتيجة ومر" اآلهلة تعدد "وهي أال
 عن الفساد النتفاء وهذا واحد إله وجود وهي صحيحة مقدمة إىل ووصل
  .التمانع ليلد القياس من النوع هذا ويسمى) عقلي دليل (الكون

 :التمثيل قياس  .ج 

 حسيا لبوساً املعاين وإلباس احلقائق لتقريب يستعمل قياس وهو
: ∗األملعي يقول اجلزئية، والصور باملشاهد الكلية واملعاين احلقائق وتوضيح

 يدعيه الذي األمر املستدل يقيس بأن وذلك باآلخر، الشيئني أحد إحلاق هو«
 ويبني العقول تنكره ال بديهي أمر على أو خياطبه، من عند معروف أمر على
  )1(»بينهما اجلامعة اجلهة

 وصياغة متناهية بدقة القياس من النوع هذا جداله يف القرآن وظف وقد
 احملسوسة، والوقائع العقلية والبداهة القرآنية احلقائق بني التقريب يف حمكمة
 ﴿: تعاىل لقا البعث، قضية حول االستدالل عند كثريا التمثيل قياس ويرد

ـَا بدأْنا أَولَ خلٍْق لسِجـلِّيوم نطِْوي السماء كَطَي ا  ِللْكُـتِب كَم
ـًا ع  القادر فإن ]104 األنبياء [﴾ ِإنا كُنا فَـاِعِلينلَيناـنِعيده وعد

 كما جديد من اخللق يعيد أن على قادر واألرض السماوات خلق على
  .العدم من اخللق من أهون فاإلعادة العدم من مراأل أول أنشأها

  

                                                           
∗
 جامعة من الماجستیر درجة نال عسیر، بمنطقة م1935 ولد) السعودیة العربیة المملكة (األلمعي عواض بن زاھر 

 ھـ1393 سنة األزھر من والدكتورا األزھر
 .72ص الجدل، منھاج األلمعي، )1(



 :القرآين بالقصص االستدالل  .د 

 والتأثري اإلقناع وسائل من وسيلة القصص الكرمي القرآن اختذ لقد
 رسله لسان على ذلك وكان اجلاحدين، على وحججه أدلته فيها وضمن
 ريق رسول لسان على الدليل جميء «وإن أقوامهم، على بفضلهم يقر الذين
 قاله الذي أن جهة ومن الذاتية، قوته فوق قوة يعطي... املخالفون بفضله
 إلزام فيه ذلك وفوق إضافية، قوة يكون فهذا يعرفونه، أمني رسول
  .)1(»وإفحام

 سيدنا قصة لإلقناع وسيلة القصة اختذ الذي القرآين اجلدل أمثلة ومن
 قال األصنام عبادة إلبطال وقومه أبيه مع حجاج من خاضه وما إبراهيم
 ِإذْ` آتينا ِإبراِهيم رشده ِمن قَبلُ وكُنا ِبه عاِلِمينولَقَد ﴿: تعاىل

 ما هِذِه التماِثيلُ الَِّتي أَنتم لَها عاِكفُونَ ِه ِلأَِبيــِه وقَوِمـالَقَ
نتم أَنتم  لَقَد كُقَـــالَ` وجدنا آباَءنا لَها عـــاِبِدينقَالُوا`

ِفي ض كُماؤآبِبيٍنالٍلـونوح وجدال ،]54- 51 األنبياء [﴾ م u مع 
 املعرب، القصص من ذلك وغري... وقومه فرعون مع وهارون وموسى قومه،
 مقنعة، وأدلة مستقيمة طرقا السالم عليهم األنبياء فيه سلك الذي املعرب
  .أقوامهم على احلجة إلقامة

  

  

                                                           
 .37ص ،السابق المرجع  )1(



 :التـعريـف  .ه 

 وماهيته حقيقته من جيعل إذ الشيء، إثبات وسائل من وسيلة وهو
 حقيقة من يتخذ كأن الشيء، لذلك إثباته يريد الذي احلكم على دليال

  .تعبد أن ميكن ال كوا على دليال األصنام

 األنبياء[﴾ اتخذُوا آِلهةً من اَألرِض هم ينِشرونَ أَِم﴿: تعاىل قال
 أَفَتعبدونَ ِمن دوِن اللَِّه قَالَ﴿: قومه خماطبا اهيمإبر لسان وعلى ،]21

كُمرضال يئًا ويش كُمنفَعا ال ي66 األنبياء[                  ﴾م[  

  ﴾ كَانَ هؤالء آِلهةً ما وردوها وكُلٌّ ِفيها خاِلدونَلَو ﴿:وقـال

   ]99 األنبياء[                                                             

 من دوِننا ال عهم لَهم آِلهةٌ تمنأَم﴿ :األصنام وصف يف أيضا وقال
  ]43 األنبياء[     ﴾ نصر أَنفُِسِهم وال هم منا يصحبونَ يستِطيعونَ

 أن ىعل اآلهلة بعجز الكفار إلقناع وسيلة التعريف اآليات هذه يف U فاختذ
 أن ميكن ال كوا على دليل هذا ويف تنصر أو تنصر أن أو تضر، أو تنفع
  .تعبد

 صور ومن سواه، دون حبق املعبود أنه على دليال U صفاته من جيعل أن أو
  .وصفاته قدرته بذكر اهللا وجود على دليال يكون ما احلجاج هذا

لَم الْقَولَ ِفي  ربي يعقَالَ﴿: املرسلني سيد لسان على تعاىل قال
ِليمالْع ِميعالس وهِض واَألراء وم4 األنبياء[                 ﴾الس[  



 خلَقْنا السماء واَألرض وما بينهما وما﴿: قدرته عن حديثه يف وقال
16 األنبياء[                                         ﴾الِعِبين[   

 قَصمنا ِمن قَريٍة كَانت ظَاِلمةً وأَنشأْنا بعدها وكَم﴿ :أيضا وقال
 ِرينا آخم11 األنبياء[                                  ﴾قَو[  

 الَِّذي خلَق اللَّيلَ والنهار والشمس والْقَمر كُلٌّ ِفي وهو﴿: وقال
  ]33 األنبياء[                                      ﴾فَلٍَك يسبحونَ

 حتصى، أن من وأكرب أجل اهللا وجود دالئل نستنتج السابقة اآليات حتليل من
 والقمر والشمس والنجوم واألرض السماوات خبلق األمر أتعلق سواء

 باإلنسان تعلق وما ونبات، وأار حبار من الكائنات أو والكواكب،
  .خلقه يف وآثاره صفاته ذكر خالل من اهللا بوجود استدالل وهو... وخلقه

 :التجـزئـة  .و 

 طرقة إىل معني حكم إصدار أو نفيها أو معينة صفة إلثبات القرآن يلجأ قد
 ملوضوع معينة إشكالية عرض أو نفيا أو إثباتا عام حكم بذكر وذلك التجزئة
 ومن جزءاً، جزءاً دالئل من حيمل وما املوضوع أجزاء ذكر حماولة مث ما،
: تعاىل قال سواه دون بالعبادة وإفراده اهللا وحدانية إثبات احلجاج هذا ورص
 مسِلمونَ م ِإنما يوحى ِإلَي أَنما ِإلَهكُم ِإلَه واِحد فَهلْ أَنتقُلْ﴿
 اآليات وهي واألصنام، األوثان من بالعبادة أجدر فاُهللا ]108 األنبياء[﴾

  :ججح عن عبارة وجاءت التالية،



1- ﴿لَما أَوتكَان ضاَألراِت واوموا أَنَّ السكَفَر الَِّذين ري 
رتقًا فَفَتقْناهما وجعلْنا ِمن الْمـاء كُلَّ شيٍء حي أَفَال 

 ]30 األنبياء                                              [ ﴾يؤِمنونَ 

 ِبِهم وجعلْنا ِفيها ِميدواِسي أَن ت راَألرِض ِفي وجعلْنا﴿ -2
 ]31 األنبياء[                        ﴾ِفجاجا سبال لَعلَّهم يهتدونَ 

 ﴾ السماء سقْفًا محفُوظًا وهم عن آياِتها معِرضونَوجعلْنا﴿ -3

 ]32 األنبياء[                                                             

4- ﴿وهكُلٌّ ِفي و رالْقَمو سمالشو ارهالنلَ واللَّي لَقالَِّذي خ 
 ]33 األنبياء[                                       ﴾ يسبحونٍَكفَلَ

 من يكْلَؤكُم ِباللَّيِل والنهاِر ِمن الرحمِن بلْ هم عن قُلْ﴿ -5
 ]42 األنبياء[                            ﴾ِر ربِهم معِرضونَِذكْ

 ﴾ يعلَم الْجهر ِمن الْقَوِل ويعلَم ما تكْتمونَ نهِإ﴿ -6

 ]110 األنبياء[                                                           

7- ﴿موِجلِّيالس اء كَطَيمطِْوي السلَ  نا أَوأْندا بِب كَمِللْكُت 
 ]104 األنبياء[        ﴾خلٍْق نِعيده وعدا علَينا ِإنا كُنا فَاِعِلي

  

 



 أدلة أن جند السابقة اآليات خالل من املوضوع أجزاء تلخيص أردنا وإذا
  :هي بالعبادة وإفراده اهللا وحدانية

 .األرض عن السماوات فصل -1

 .به شيء كل وإحياء املاء إنزال -2

 .واجلبال األار وجعل مستقرا األرض خلق -3

 .والنهار الليل خلق -4

 .والكواكب والقمر الشمس خلق -5

 .والنهار بالليل الكالءة -6

 .وإعادته اخللق بدء -7

 .القول من والسر اجلهر وعلم الغيب، علم -8

 اهللا وحدانية على حجة عن عبارة هي األجزاء هذه من جزء وكل
  .وقدرته

 :حلجاجيا السلم  .ز 

 عموديا، احلجج ترتيب على يقوم -سابقا رأينا كما– احلجاجي السلم
 قول كل وإن واحدة، حجاجية فئة يف القوية، احلجة إىل الضعيفة احلجة من
 دليال مرتبة يعلوه ما كان معني مدلول على دليال احلجاجي السلم يف كان
  .منه أقوى



  :التايل املثال ولنأخذ

رسلْنا قَبلَك ِإالَّ ِرجاالً نوِحي ِإلَيِهم فَاسأَلُواْ  أَوما﴿: تعاىل قوله
أَهلَ الذِّكِْر ِإن كُنتم الَ تعلَمونَ وما جعلْناهم جسدا لّا يأْكُلُونَ 

 اِلِدينوا خا كَانمو ام8- 7 األنبياء[                              ﴾الطَّع[  

 أرسلوا الذين الرسل بأن أخرب قد تعاىل، اهللا أن دجن املثال، هذا فمن
 احلجج وردت وقد إليهم، يوحى بشر سوى كانوا ما r حممد سيدنا قبل
 بشر إنه وقالوا املرسلني سيد كذبوا حني الكفار إلقناع اآليتني هاتني يف

  .عموديا ترتيبا احلجج فتدرجت مثلهم،

  

  

  

  

  

  

 إىل وصل أن إىل وانتقل" امالطع أكل "وهي الضعيفة باحلجة بدأ فقد
 أن هي ضمنية نتيجة ختدم احلجج هذه فكل) اخللود عدم (األقوى احلجة

  .إليهم يوحى عاديني، بشر عن عبارة هم r حممد سيدنا فيهم ومبا املرسلني

 )ن (النتيجة )عادي بشر (الرسل

 املـــوت

 األسواق يف املشي

 الطعام أكل



 على لتدل عمودي شكل يف املنطقية احلجج تدرج آخر مثال يف وجند
  :التايل شكلبال هلا منثل أن وميكن اهللا ووحدانية قدرة

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  حجج عن عبارة   ...) 2ح ،1ح:    (حيث

  الضمنية النتيجة        ن    

 لتدل األقوى إىل األضعف احلجة من) اآليات (احلجج تدرجت فقد
  .وتعاىل سبحانه اهللا وحدانية على

  

 ووحدانيته اهللا قدرة ن

 اإلنسان خلق 5ح

 والنهار الليل جعل

 األارو اجلبال خلق

 األرض خلق

 السماوات خلق

 4ح

 3ح

 2ح

 1ح



 :اللغوية اآلليات .2

 :احلجاجية والروابط العوامل  . أ

 ":بل "∗الرابط .1

 الرماين يقول غريه، وإثبات كالم لنفي النحويني عند" بل "جاءت
 األول عن اإلضراب ومعناها اهلوامل، احلروف من وهي«: شأا يف

  .)1(»للثاين واإلجياب

  :)2(يستلزم" ب "بل" أ "منط من بأقوال التلفظ إن

" أ "األوىل احلجة حجتني، باعتبارمها" ب "و" أ "املتكلم أن -1
 نتيجة حنو موجهة" ب "الثانية واحلجة" ن "نتيجة حنو موجهة
 ".ن – ال "مضادة

 األقوى، احلجة باعتبارها الثانية احلجة يقدم املتكلم أن -2
 برمته اخلطاب أو القول توجه باعتبارها

 وما يتقدمها ما بني حجاجيا تعارضا تعمل" بل "أن يعين وهذا
  ".ن – ال "النتيجة حنو مبجمله القول توجه وذا يتبعها

  

  
                                                           

∗
 الحجاجي التعارض روابط من ویعد 

 .71ص وف،الحر معاني الرماني، )1(
 .57ص والحجاج، اللغة العزاوي، بكر أبو )2(



  :التايل لاملثا نأخذ أن وميكن

 ِعباد لْ اتخذَ الرحمن ولَدا سبحانه بوقَالُوا﴿: تعاىل قال
  ]26 األنبياء[                                                  ﴾مكْرمونَ 

 عالقتني، من مركبة حجاجية عالقة يقيم" بل "احلجاجي الرابط إنة
 واليت ﴾ ولَدامن الرحاتخذَ﴿ لرابطا قبل ترد واليت" أ "األوىل احلجة
  . "اهللا بنات املالئكة "ضمنية نتيجة تتخذ

 أال" بل "احلجاجي الرابط بعد ترد اليت وهي" ب "الثانية احلجة أما
  . ﴾ ونَ ِعباد مكْرم﴿وهي

  "أ "احلجة من أقوى" ب "احلجة

  

  

 هللا بنات ليست املالئكة            )ن (اهللا بنات املالئكة      
  )ن-ال(

    

 عباد املالئكة                         للولد الرمحن اختاذ             
  مكرمون

  بل                                 
  

 ب    بل    أ

)1ح(
 

)2ح(
 



  )ن-ال (ولد يتخذ مل اهللا وأن اهللا بنات ليست املالئكة أن: النتيجة

  :حيث
  حجتان) 2ح ،1ح(
  النتيجة) ن(
  )   بل الرابط بعد وردت (األقوى       املضادة النتيجة) ن – ال(
  . احلجاجي الرابط" بل"
  :إىل خنلص فإننا الرابط هلذا حتليلنا اللخ ومن
v متعارضتني حجتني بني تربط" بل "أن. 

v حجتني بني حجاجية عالقة يقيم أنه. 

v ن "هلا ترمز ضمنية نتيجة حتمل الرابط قبل الواردة احلجة تكون". 

v لنتيجة معارضة ضمنية نتيجة حتمل الرابط بعد الواردة احلجة تكون 
 ."ن – ال "هلا ونرمز" ن"

v ن "قبله الواردة من أقوى" ن-ال "الرابط بعد ترد اليت احلجة". 

v ن-ال "املضادة النتيجة إىل يؤول مبجمله القول". 

  :2 الـــــمث
 اتخذُوا ِمن دوِنِه آِلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا أَِم ﴿ :تعاىل قال
كْر من مِعي وِذكْر من قَبِلي بلْ أَكْثَرهم ال يعلَمونَ الْحق فَهم ِذ

  ]24 األنبياء[                                                   ﴾معِرضونَ 
  
  



  
  "بل "الرابط          
  2ح              1ح    
  احلق يعلمون ال            آهلة دونه من اختذوا  
  
  

  اهللا وحدانية                      اآلهلة تعدد     
  ن-ال                         )ن        (
  .U اهللا بوحدانية والقول اآلهلة تعدد نفي: والنتيجة

 
 ":احلال واو "احلجاجي الرابط  .2

 يكون وباستعماله احلجج، تقدمي يف دور يلعب حجاجي رابط وهو
 أَِئمةً يهدونَ اهموجعلْن﴿: تعاىل قوله كمثل الربهان طابع للحجة

ِبأَمِرنا وأَوحينا ِإلَيِهم ِفعلَ الْخيراِت وِإقَام الصالِة وِإيتاء الزكَاِة 
اِبِدينا عوا لَنكَان73 األنبياء[                                       ﴾و[  

  :وهي املعطاة ال بالنتيجة تبدأ هنا ها احلجاجية فالبنية

  .أئمة جعلناهم: النتيجة

  .احلال واو: احلجاجي الرابط

  .عابدين لنا كانوا: احلجة – املعطاة



 إثباتا نعلل التنازيل العكسي النظام يسمى الذي الترتيب هذا فبواسطة"
  )1("كالتايل له منثل أن ميكن حجاجيا، تأخر ولكنه نصيا، سبق ما

                      
  احلجج  )املعطيات(   ........احلال واو   ....      النتيجة

  عابدين لنا كانوا ---------- الواو  ------- أئمة جعلناهم

 ":و "العطف حرف .3

 بعضها ووصل للحجج بترتيب وذلك حجاجيا" "الواو "يستعمل
 أفقيا النسقي الربط على وتعمل األخرى، منها حجة كل وتقوى بل ببعض
  .)2("احلجاجي السلم عكس على

  :تايلال املثال ولنأخذ

﴿لَمقًا أَوتا رتكَان ضاَألراِت واوموا أَنَّ السكَفَر الَِّذين ري 
 ِفي وجعلْنا فَفَتقْناهما وجعلْنا ِمن الْماء كُلَّ شيٍء حي أَفَال يؤِمنونَ

 لَعلَّهم  أَن تِميد ِبِهم وجعلْنا ِفيها ِفجاجا سبالياَألرِض رواِس
  ]31-30 األنبياء[                                                ﴾يهتدونَ

 كل وكذلك منفصلة وغري متسقة جاءت الكرمية اآلية يف فاحلجج
  "الواو "احلجاجي الرابط بفضل وذلك األخرى احلجة بتقوية تقوم حجة

  
                                                           

 .334 النمل، سورة في الحجاجیة البنیة مسعودي، الحواس )1(
 .472ص الخطاب، استراتیجیات الشھري، ظافر بن الوھاب عبد )2(



  ففتقنامها رتقاً كانتا واألرض السماوات: 1ح

  حي شيء كل املاء من جعلنا :2ح

  راسي األرض يف جعلنا: 3ح

  فججا فيها جعلنا: 4ح

 هي الضمنية النتيجة لتقوية وترتيبها احلجج بوصل قام هنا احلجاجي فالرابط
 .وقدرته اهللا وحدانية

 ":أم "الرابط .4

 أا غري للحجج، تقدم كوا يف" احلال واو "بـ شبيهة" أم "األداة«
 احلجة، وتبقى النتيجة ختتفي" أم "فمع القصد، ويف لالشك يف عنها ختتلف
  .)«)1ا نقيضها وإحلاق الضعيفة احلجة تقدمي أيضا مساا ومن

  : 1 مثال

  ] 21 األنبياء[ ﴾ اتخذُوا آِلهةً من اَألرِض هم ينِشرونَأَِم﴿        

  
                                               

  

  
                                                           

 .336ص النمل، سورة في الحجاجیة البنیة مسعودي، الحواس )1(

 حجج



  

  

  

  

  ألم          

  األحياء يستطيعون ال     آهلة ليست األصنام      

  )الرد(        

  )النقيض. (لفسدتا اهللا إال آهلة فيهما كان لو        

  العرش رب اهللا               

  :2 الـــمث

﴿أَمآِله موةٌ لَهن دم مهعنما تِنن أَنفُِسِهم رصونَ نِطيعتسال ي 
  ]43 األنبياء[                                        ﴾نَوال هم منا يصحبو

 آهلة ليست األصنام:        ضمنية النتيجة -

 نصر يستطيعون ال + اهللا عذاب من متنع                احلــجج -
 أنفسهم

 العرش رب اهللا         احلجة دحض -

  
 

 احلجة دحض          احلجة - - املعطاة          )ضمنية (النتيجة  



  ":حىت "احلجاجي الرابط .5

 إن«: احلجاجي الرابط شأن يف "أنسكوبري "و" ديكرو "من كل يقول
 أي واحدة، حجاجية فئة إىل تنتمي أن ينبغي الرابط هذا بواسطة املربوطة احلجج
 األقوى، هي تكون الرابط هذا بعد ترد اليت واحلجة واحدة، نتيجة ختدم أا

 والتعارض اإلبطال يقبل ال" حىت "األداة على املشتمل القول فإن لذلك
  .)1(»احلجاجي

  هؤلَاء وآباءهم حتى طَالَ علَيِهم الْعمر أَفَلَامتعنا بلْ ﴿: ىلتعا قال
  ﴾ الْغاِلبونَ  نأِْتي الْأَرض ننقُصها ِمن أَطْراِفها أَفَهمأَنا يرونَ

   ]44 األنبياء[                                                               

  احلجج من جمموعة ربطت هاهنا احلجاجي بطفالرا

  وآبائهم هؤالء متعنا: 1ح
  العمر م طال: 2ح
  ننقصها األرض نأيت أنا يرون أفال: 3ح

 نتيجة ختدم بعدها الواردة أو" حىت "قبل الواردة سواء احلجج هذه فكل
. "الغالب هو اهللا أن "أو"املنتصرة هي السماوية الرسالة "أن قبيل من واحدة
 بسطنا أي مكة أهل يريد ﴾ اءهم هؤلَاء وآبمتعنا بلْ ﴿ الكرمية اآلية يف رادفامل

                                                           
 .73ص والحجاج، اللغة العزاوي، )1(



 تزول ال أا فظنوا النعمة، يف ﴾مر علَيِهم الْعطَالَ﴿ و نعيمها يف وآلبائهم هلم
  )U«)2 اهللا حجج تدبر عن وأعرضوا فاعتربوا عنهم،

: أي ﴾ض ننقُصها ِمن أَطْراِفها نأِْتي الْأَرأَنا يرونَ  أَفَلَا﴿«
 بل.. ﴾ الْغاِلبونَ  أَفَهم﴿...  أرض بعد أرضا حممد يا لك عليها بالظهور

  .)1(»عليهم وتظهر تغلبهم أنت

  "إنّ": املؤكدة اجلملة -ب

 نظام ذات أيضا وهي ذكره، سبق أمر لتصحيح غالبا البنية هذه وتستعمل«
  :القرآن يف اهتمثلأ ومن ،)2(»تنازيل عكس

 وأَدخلْناه ﴿: األنبياء سورة من 75 اآلية يف تعاىل قوله   :1 الـــمث
  :يلي كما احلجاجية البنية فتكون ﴾  رحمِتنا ِإنه ِمن الصاِلِحينِفي

  .اهللا رمحة يف لوط إدخال: النتيجة

  .إنّ: الرابط

  .الصاحلني من كونه: احلجة

  :كالتايل رمسها وميكن

  

  
                                                           

 .14/209 القرآن، ألحكام الجامع لقرطبي،ا )2(
 . 73 ص والحجاج، اللغة العزاوي، )1(
 .338ص النمل، سورة في الحجاجیة البنیة مسعودي، الحواس )2(

 احلجة                           النتيجة  إن



 النيب إدخال يف فاحلجة الصاحلني، من كان ... إنه à رمحتنا يف وأدخلناه
  .الصاحلني من كان أنه اهللا رمحة يف u لوط

  .األنبياء سورة من 14 اآلية :2مثال

  ﴾  كُنا ظَاِلِميننا يا ويلَنا ِإقَالُوا ﴿                                    
  )الظاملة رىالق إهالك (اهلالك: النتيجة

  إنـا: الرابط

  ظاملني كنا: احلجة

 يف مرة) 200 (مائيت من أكثر استعملت البنية هذه أن االنتباه يثري وما
 برهان مبثابة احلجة، يقدم التنازيل النظام أن نذكر أن ونود الكرمي، القرآن

  .)1()يرد أو يدحض ال والربهان(

  46 األنبياء :3 مثال

 يا ويلَنا ِإنا كُنا لَيقُولُن ربك  نفْحةٌ من عذَاِب مستهمولَِئن ﴿
46 األنبياء[                                                           ﴾ظَاِلِمين [  

  

  

  .ظاملني كانوا أم يعذبون املشركني كون يف فاحلجة

                                                           
 .338ص السابق، المرجع )1(

   ..ظاملني..                    ... العذاب نفحة...   إن     
 احلجة                               نتيجةال           



  :صفة الواقعة اجلملة. ج
  :)1(الشكل يف األساسية بنيتها تتمثل

  

  

  )6 األنبياء (:1الـــمث

﴿تنا آمم  ملَهن قَبونَ مِمنؤي ما أَفَهاهلَكْنٍة أَهيفاحلجة ﴾ قَر –
  .باملرسلني إميام عدم يف الظاملة القرى هالك يف -الربهان
  أهلكناها               قرية من قبلهم آمنت ما
     

  -القرية–)2( صفة واقعة اجلملة             رسلنيبامل الكفر – اإلميان عدم   

  ]11 األنبياء[ :2الــــمث

﴿ كَما ونمٍة قَصيِمن قَر تةًكَانماً ظَاِلما قَوهدعا بأْنأَنشو  
ِرينآخ﴾  
  صفة الواقعة اجلملة                  
  الظلم: ح
  واهلالك القصم: ن

                                                           
 ..342 النمل، سورة في الحجاجیة البنیة مسعودي، الحواس )1(
 الجزء ،5مج ،1999 ،7ط بیروت، دمشق، للطباعة، كثیر ابن دار انھ،وبی الكریم القرآن إعراب الدرویش، الدین محي )2(

 .12ص ،17

  حـجة                     نـتيجة       
 )برهـــان قوة لـها(

 احلجة        النـتيجة



  نتيجة): ن(     حجة: ح حيث
  :التكرار تقنية. د

 أو املعىن متفق اللفظ أكان سواء بعينه يعيده مث بلفظ املتكلم يأيت أن وهو
 عادة من ألن الفصاحة حماسن من التكرار ويعد يعيده، مث مبعىن يأيت أو خمتلفا
 وأسلوب كرروه، مبهما ويوضحوا يفصحوا أن أرادوا إذا خطابام يف العرب
 يرد وال الشهوات حلب امليالة اإلنسان طبيعة حبسب وظف "القرآن يف التكرار
  .)1("والقوارع املواعظ بتكرار إال ذلك عن اإلنسان

 املتكلم يقدمها اليت احلجاجية األساليب أبرز من التكرار أسلوب ويعترب
 وامللل، للرتابة املولد التكرار ذلك هو ليس«: العزاوي يقول ما، أطروحة لفائدة
 يدخل الذي املبدع التكرار ولكنه البناء، يف هلةواهلل للخلل املولد التكرار أو

 لغوية بنيات بتوليد لنا يسمح الذي التكرار إنه الكالم، أو البناء عملية ضمن
 الذي التكرار أيضا وهو الكالم، إنتاج عملية ميكانيزمات أحد باعتباره جديدة
  )2(»وتناميه وتوالده النص انسجام يضمن

 االضطالع على القادر اللفظي التكرار وبأسل أن«: الدريدي سامية وتقول
  )3(»معينة شروط فيه وتوفرت حمددة سياقات يف اعتمد مىت حجاجي بدور

    )4(" تقرر تكرر إذا الكالم "قيل وقد التكرار أغراض أهم من التقرير ويعد

                                                           
 .3/9 القرآن، علوم في البرھان الزركشي، )1(
 .48ص والحجاج، اللغة لعزاوي،ا )2(
 .168ص القدیم، الشعر في الحجاج الدریدي، سامیة )3(
 .3/10 القرآن، علوم في البرھان الزركشي، )4(



 كتكرار عديدة، عناصر يشمل التكرار جيد الكرمي القرآن يف الناظر وإن
  .املعاين جاجية،احل الروابط األلفاظ،

 ﴿: تعاىل قوله جند -األنبياء– الكرمية السورة يف اللفظي التكرار أمثلة ومن
 موضع يف وقوله ]21 األنبياء[﴾  اتخذُوا آِلهةً من الْأَرِض هم ينِشرونَأَِم
 من  اتخذُوا ِمن دوِنِه آِلهةً قُلْ هاتوا برهانكُم هذَا ِذكْرأَِم﴿: آخر
ِعيمقونَ الْحلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرِلي بن قَبم ِذكْرم  وونَ فَهِرضعم﴾  

  ]24 األنبياء[                                                                 
 كانوا اليت اآلهلة وبطالن اهللا وحدانية لتقرير اآليتني هاتني يف التكرير وجاء
ايعبدو.  

 قَريٍة من قَبلَهم  آمنتما﴿ :تعاىل قال ،"اهلالك "،"القرى "لفظة وتكرار
 الْوعد صدقْناهم ثُم ﴿ :أيضا وقوله ،﴾أَهلَكْناها أَفَهم يؤِمنونَ

 عاقبة وتقرير لبيان وذلك ﴾ الْمسِرِفين فَأَنجيناهم ومن نشاء وأَهلَكْنا
  .املكذبة القرى

 ِفيها وجعلْنا  ِفي الْأَرِض رواِسي أَن تِميد ِبِهموجعلْنا ﴿: تعاىل قال
   .﴾...  سقْفاًالسماء  وجعلْنا،ِفجاجاً سبالً لَعلَّهم يهتدونَ

 وتوالده النص بناء يف فعال بشكل سامهت" جعلنا "لفظة تكرير إن
 الالحقة واحلجة السابقة احلجة بني حجاجية عالقة مأقا وبالتايل وانسجامه
 جعل مث" األرض خلق "األوىل فجاءت الواردة احلجج خمتلف بني ترابط وأقامت



 سبحانه اهللا قدره واحدة نتيجة ختدم وهي السماء، خلق مث والسبل الرواسي
  .ووحدانيته وتعاىل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  
 

 

 

 

 

  

  
  

  

  
  

  

  

  



 – إعالم (احلياة جماالت مجيع يف منها البد وآلية حتمية ضرورة احلجاج إن
 طرائق يف منه مفر وال عنه غىن ال إذ ،...)سيكولوجيا – دعاية – سياسة
  .املتكلم يسلكها اليت اإلقناع

 تدعوا اليت الطروحات تقدمي هو احلجاج عليه يقوم شيء أهم إن ×
 الصحيح الرأي بناء غيةب املقدمة، القضايا يف والواعي املوضوعي التدبر إىل العقول
 اإلقرار على احلصول أجل من والتأمل التفكري إىل املخاطب تدفع قوة ميثل فهو

 .معينة حبقيقة

 ولسانيات منطق من املختلفة املعرفية ااالت عرفته الذي النضج إن ×
 كربى، بأمهية حتظى احلجاجية الدراسات من جعلت والبالغة، النفس وعلم
 اليوناين التراث وإحياء الفلسفي البالغي املوروث استلهام من نابع االهتمام وهذا
 .العربيني والكالمي البالغي التراث وإحياء الغرب، عند

 – سفسطائيني (اليونانية الفترة يف ازدهارا احلجاجي الدرس شهد ×
 مبحث نشأة والبالغة واملنطق اجلدل فن فاحتضن)أفالطون – سقراط – أرسطو
 .اليوناين الفكر أعالم مع معارفه وظهرت القدمي، نايناليو الفكر يف احلجاج

 كل واستخدم للجدل مرادفا العريب البالغي التراث يف احلجاج ظهر ×
 من جمموعة على توفر الذي اإلسالمي العريب التراث يف مترادفني املصطلحني من

 من جمموعة ذلك على يدل وما احلجاجي، اخلطاب ا يتميز اليت اخلصائص
 التفسري، علم ذلك على يدل وما احلجاجي، اخلطاب ا يتميز اليت اخلصائص

 اجلدل من كل يف اليوناين املنتوج مع تفاعلت اليت الكالم، هلم القرآن، علوم
 .واخلطابة



 اجلدل، كاحلوار، خمتلفة مبعان الكرمي القرآن يف احلجاج داللة ظهرت ×
 حمالة وهو أال واحد قالب يف لتصب الدالالت هذه كل وجاءت املناظرة،
 .فيه والتأثري املتلقي وإقناع استمالة

 هو ما بني القرآين النص يف احلجاجية واآلليات األساليب تعددت ×
 روابط (ومنطقي لغوي هو ما وبني) متثيل – تشبيه – كناية – استعارة (بالغي

 النص تكسب اليت هي اآلليات هذه...) حجاجي سلم وعوامل، حجاجية،
 .املتلقي يف قناعاإل من عالية درجة

 والتأثري، اإلقناع صور من عدة وسائل على األنبياء سورة اشتملت ×
 قصة (املتلقي يف اإلقناع بقصد للتمثيل كوسيلة فيها األنبياء قصص فجاءت
 من صور على اشتملت كما...) هود سليمان، لوط، إبراهيم، ،r حممد سيدنا
 .)إبراهيم وسيدنا املرسلني سيد حجاج (أقوامهم مع األنبياء حجاج

 وهذا الكرمية السورة يف احلجاجية والعوامل الروابط واختلفت تعدد  ×
 ناحية من احلجاجي اخلطاب انسجام يف فعال دور من الروابط هذه تلعبه ملا نظرا

 على اشتملت كما. أخرى ناحية من قوية وجهة القرآين اخلطاب وتوجيه
 القول توجه أا كيف رأينا أننا إذ...) النهي األمر، االستفهام، (أخرى أساليب
 .حجاجيا

       

  التوفيق سألن واهللا   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  

  

  
        

  

  

  



 

 : العربيةباللغــــــة ×

  .حفص برواية الكرمي القرآن

 العظيم القرآن تفسري ،)إمساعيل الفداء أبوا الدين عماد (كثري ابن .1
  .ت د ط، د البريوت، اجليل دار

 تح اللغة، مقايس ،)زكريا بن فارس بن أمحد سناحل أبوا (فارس ابن .2
 .1979.دمشق.الفكر دار هارون، السالم عبد

 هارون السالم عبد حتقيق العرب لسان ،)الدين مجال (منظور ابن .3
 .1997 – األوىل الطبعة  2جملد بريوت، الصادر دار

 تقدمي البيان وجوه يف الربهان ،)إسحاق احلسني أبو (وهب ابن .4
 د – ط د مصر – الرسالة مطبعة – شرف حممد ينجف : وحتقيق
 . ت

 حنو كتاب عن واألسلوب، النظرية بني احلجاج شارودو، باتريك .5
. 1ط.اجلديد الكتاب دار الودرىن، أمحد ترمجة واملبىن، املعىن

2009. 

 ايد عبد: حتقيق احلجاج، الترتيب يف املناهج ،)الوليد أبو (الباجي .6
 .2000 الثالثة، الطبعة بريوت، – ياإلسالم الغرب دار التركي



 من اجلاحظ عند واألدبية اللسانية النظريات ،)الصغري حممد (البناين .7
 ط د  اجلزائر – اجلامعية للمطبوعات ديوان والتبيني، البيان خالل

– 1983. 

 يف تأصيلية حماولة مع التداولية اللسانيات –) خليفة (بوجادى .8
 .2009 .األوىل بعةالط – احلكمة بيت – القدمي الدرس

 يف احلسان اجلواهر ،)خملوف بن حممد بن الرمحان عبد (الثعاليب .9
 – املوجد أمحد وعادل معوض حممد علي : حتقيق – القرآن تفسري
 – لبنان – بريوت العريب، تاريخ مؤسسة – العريب التراث إحياء دار

 .1997 األوىل الطبعة

 عبد حتقيق التبني، و البيان ـ) حبر بن عمرو عثمان أبو (اجلاحظ .10
 .ت د ط، د الفكر، دار ـ هارون السالم

 عبد حتفيف البيان علم يف البالغة أسرار –) القاهر عبد (اجلرجاين .11
 الطبعة – لبنان – بريوت – العلمية الكتب دار – اهلنداوي احلميد
 .2001 .األوىل

 للتراث الريان دار األبيارى، إبراهيم حتقيق ـ التعريفات اجلرجاين، .12
 .ت د ط، د

 صفحات – النصوص مداخل واحلجاج التداولية –) صابر (احلباشة .13



 .2008.األوىل الطبعة – سورية للطباعة

 والتداولية، والتلفظ األسلوبية اخلطاب، لسانيات) : صابر (احلباشة  .14
 .2010 األوىل، الطبعة سورية، احلوار، دار

 إىل جلاهليةا من القدمي العريب الشعر يف احلجاج ،)سامية (دريدي .15
 األردن، احلديثة، الكتب عامل وأساليبه، بنيته للهجري، الثاين القرن
 .2008.األوىل الطبعة إربد

 حممد ترمجة – التداولية اللسانيات إىل مدخل –) اجلياليل (دالش .16
 .اجلزائر اجلامعية املطبوعات ديوان – حيياتن

 دار هلجري،ا الرابع القرن حىت املفسرين عند البالغة ،)رابح (دوب .17
 .1999. الثانية الطبعة القاهرة، والتوزيع، للنشر الفجر

 الفكر دار – الغيب ومفاتيح الكبري التفسري –) الدين فخر (الرازي .18
 .1981 – األوىل الطبعة –

 القرآن علوم يف الربهان –) اهللا عبد بن حممد الدين بدر(الزركشي .19
 ت د – القاهرة – التراث دار – إبراهيم الفصل أبو حممد حتقيق –
 .ط د –

 الترتيل احلقائق عن الكشاف –) اهللا جار القاسم أبو (الزخمشري .20
 علي حممد بن علي الشريف تح – التأويل وجه يف األقاويل وعيوب



. لبنان بريوت، الفكر، دار اإلسكندري، حممد بن وأمحد السيد
 .2006 ،دط،1ج

 دار – رزورز نعيم حتقيق – العلوم مفتاح ،)يعقوب أبو (السكاكى .21
 .1983.األوىل الطبعة – لبنان العلمية الكتب

 دار الكرمي، القرآن يف البالغي اإلعجاز ،)حسني حممد (سالمة .22
 .2002 .األوىل الطبعة القاهرة، العربية اآلفاق

 الطيعة - بريوت – الشروق دار  القرآن، ظالل يف –) قطب (سيد .23
 .1985 - األوىل

 فس البيان ،أضواء)اجلكين املختار حممد بن األمني حممد (الشنقيطي .24
 عامل دار – بوزيد اهللا عبد بن بكر اشراف – بالقرآن القرآن إيضاح
 .ت د – ط د – الفوائد

 مقابل اخلطاب، استراجتيات ،)ظافر بن اهلادي عبد (الشهري .25
 .1998. 1 ط. املتحدة اجلديد الكتاب دار – التداولية

 تداولية دراسية العرب، ءالعلما عند التداولية ،)مسعود (صحراوي .26
 التنوير، دار العريب، اإلنساين التراث يف الكالمية األفعال لظاهرة
 .2008.األوىل الطبعة

 من الغربية التقاليد يف احلجاج النظريات أهم ،)محادي (صمود .27



 .1998 – منوبة – اآلداب كلية منشورات – اليوم إىل أرسطو

 خصائصه أهم خالل من رميالك القرآن يف احلجاج ،)اهللا عبد (صولة .28
 .2007. 2 ط – بريوت – الفرايب دار – األسلوبية

 – بدوي الرمحان عبد : ترمجة – اخلطاب –) أرسطو (طاليس .29
 د -  لبنان – بريوت – القلم دار – الكويت – املطبوعات وكالة
 .1979 – ط

 البالغية الدراسات خالل من احلجاجية النظرية ،)حممد (طروس .30
 .2005 – 1ط – املغرب – الثقافة دار – لسانيةوال واملنطقية

 دار املعاصرة، البالغة يف احلجاج ،)األمني حممد سامل حممد (الطلبة .31
 .2008.األوىل الطبعة املتحدة، اجلديد الكتاب

 – 1ط – العريب الثقايف املركز – امليزان اللسان ،)طه (الرمحان عبد .32
1998. 

 املركز – الكالم علم تجديدوال احلوار أصول يف ،)طه (الرمحان عبد .33
 .2000 – 2ط – العريب الثقايف

 د – مصر – الغريب دار -  واالتصال البالغة -) مجيل (ايد عبد .34
 .2000 – ط

 املغرب – الطبع يف العمدة – واحلجاج اللغة –) بكر أبو (العزاوي .35



 .2006 – 1ط –

 رالفك دار البخاري حممد حتقيق الصناعتني، ،)هالل أبو (العسكري .36
 .ت الثانية،د الطبعة العريب،

 معرفية تداولية مقاربة (نغري نتواصل عندما –) السالم عبد (عشري .37
 – 1ط – املغرب – الشرق إفريقيا –) واحلجاج التواصل آلليات
2005. 

 دراسية الكرمي، القرآن يف األمر ودالالت املعاين علم ،)خمتار (عطية .38
 .ت د ط، د اإلسكندرية، الوفاء، دار بالغية،

 نظرية دراسات وجماالته، مفهومه احلجاج ،)إمساعيل حافظ (علوي .39
 الطبعة األردن، احلديث، الكتب عامل اجلديدة، البالغة يف وتطبيقية
 .2010 األوىل

 والتطبيقي نظري مدخل (اإلقناعي اخلطاب البالغة يف – العمري .40
 – 1ط – البيضاء الدار – الثقافة دار –) العربية اخلطابة لدراسة
1986. 

 إفريقيا – والتداول التخيل بني اجلديدة البالغة –) حممد (العمري .41
 .2005 – األوىل الطبعة – املغرب الشرق

 الشرق إفريقيا – وامتداداا أصوهلا العربية البالغة ،)حممد (العمري .42



 .1999 – ط د املغرب –

 .1986 – ط د –بريوت – الكتب عامل - القرآن معاين – الفراء .43

 ألحكام اجلامع ،)بكر أيب بن أمحد بن حممد اهللا عبد أبو( القرطيب .44
 – الرسالة مؤسسة التركي، احملسن عبد بن اهللا عبد : حتقيق القرآن،

 اإليضاح ،)اخلطيب الدين جالل العالء أبو (القزويين.2006 – 1ط
 الكتاب مؤسسه – غلول بسيونري عماد راجعه البالغ العلوم يف

 .ت د 3ط– لبنان – بريوت – الثقافية

 مؤسسة الكرمي، القرآن البالغة يف أحباث ،)كرمي حممد (الكواز .45
 .2006 األوىل، الطبعة العريب، اإلنشار

 دار الكرمي، القرآن أساليب الضوء يف البديع ،)الفتاح عبد (الشني .46
 .2001 ط، د القاهرة، العريب، الفكر

 يف دراسة (القرآن القصص يف اإلعجاز روائع حسن، السيد حممود .47
 الثاين، الطبع – الفكر دار ،)املعجز القصص األسلوب اخلصائص

2003. 

 اجلوزي البن البالغية اجلهود ،)محادي نعيم مثىن (املشهداين .48
 .2005.األوىل الطبعة التفسري، علم يف املسري زاد التفسريه

 منشورات – ووظائفه وجماالته طبيعته التحاجج ،)محو (النقاري .49



 – 1ط – 134 رقم ومناظرات ندوات – الرباط – األدب كلية
2006. 

 : األجنبيةباللغــــة ×
1. Le grand robert, dictionnaire de la langue française 

– 1ere édition – Paris, 1990. 

2. Longman, dictionary of contemporary english, 
1989. 

 : االت والدوريات ×

 الفكر عامل لةجم - احلجاجي واالستدالل احلجاج –) حبيب (أعراب .1
  .2001سبتمرب – 30مج – 1 العدد

 علم ملتقى احلجاجي أو الربهاين املقطع منوذج ،)القادر عبد (بوزيدة .2
 .1997-12 ع اجلزائر، جامعة واألدب، اللغة النص،جملة

 النمل سورة ، الكرمي القرآن يف احلجاجية البنية مسعودي، احلواس .3
  .1997-  12 ع ئر،اجلزا جامعة واألدب، اللغة جملة منوذجا،

 – واسكومرب ديكرو عند اللسانية احلجاجيات ،)الراضي (رشيد .4
 .2005 سبتمرب، – األول العدد – الفكر عامل جملة

 فلسفة مقاربة الفلسفة، يف احلجاج مفهوم حول) حممد (رويض .5



 .2000-26ع – املغرب ونقد، الفكر جملة لسانية،

 الكرمي، القرآن جازإع يف احلجاجي البيان عيسى، بن احلميد عبد .6
 ،نسيان102 ع دمشق، العريب، التراث جملة : منوذجا األنبياء سورة

2006. 

 الفكر جملة – احملسنات بالغة إىل احلجاج بالغة ،من)حممد (الوايل .7
 .1998 – الثامن العدد – ونقد

 :ـــــة اجلامعيالرسائــــل ×

 مامةاإل "الكتاب يف السياسي احلجاجي اخلطاب خزاف، بن إبتسام .1
 العربية اللغة قسم اللغة، يف دكتوراه أطروحة تتيبة، البن" والسياسة
 .2010 باتنة، جامعة وآداا

 اللغة قسم توحيد حيان البن واملؤانسة اإلمتاع يف حسني، بلطة بو .2
 .2010 باتنة، وآداا، العربية

  

  

 



  :ـــــة االلكترونياملواقـــــع ×

 اليوم، بيان تواصل، غري من جحجا وال حجاج غري من تواصل ال. 1  
  .املغرب

http: \\www. Bayanealyaoume. ma  

  .ذهبية احلاج محو ترمجة والتداولية اللسانيات .2  

http: \\www. Aljahiahiya. Asso.dz 
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  14...........................................القدمي العريب البالغي الفكر يف.ا

    17.......................................حديثا العريب البالغي الفكر يف. ب
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